


krainie w poszukiwaniu praw
dziwych wojowników. Musz
oni oprócz przedstawienia

podstawowych zdolnoci

sztuki walki udowodni,
e posiadaj w sobie

przebudzonego „ducha

wojownika" Jeeli Dali

dojrzy w danej osobie ten

duchowy pierwiastek zosta-

wia zaproszenie na organizowany

przez niego turniej. To wielki honor

otrzyma takie zaproszenie,

a straszliwa haba dla iego, który

to zaproszenie odrzuci. Turniej od-

bywa si na wyspie Dali Llamy,

gdzie przybyli wojownicy dostpu-

j zaszczytu walki o wspania
nagrod jak jest Niebiaski Pas -

wrczany zwycizcy przez same-
go Dali Llam.

Kto w tym roku przybdzie i kto

zdobdzie upragnion nagrod
zwierzcych wojowników? O tym

przekonasz si grajc w .Brutal:

Paws of Fury*.

Do wyboru masz jednego z 13

bohaterów. Kady z nich posiada

specyficzne dla siebie umiejtno-
ci, ciosy zalene od temperamen-

tu i wypenianej przez siebie

drogi sztuk! walki. Pozwol
przedstawi po krotce ka-
dego z nich.

Kung-Fu Bunny - króli-

cza szybko i prze-

biego s jego gów-
nymi atutami. Wyko-
rzystanie dugich nóg

byskawicznych ciosów

pozwala pokona kadego
przeciwnika, ale pamitaj,

e walka to take sztuka

blokowania.

Tai Cheetah - koci in-

stynkt, wyrachowane
i pewne ciosy. Jest to

jeden z bardziej do-
wiadczonych i opano-

wanych wojowników. Jednak prze-

biego i niekonwencjonalne cio-

sy mog go pokona.
Kendo Koyote - urodzony zwy-

cizca. Osiga cel szybko albo

,v ogóle. Walczc ofensywnie po-

winiene wygra.
Rhei Rat - nienawid 5

gupców i lekkoduchów.

Powaga i równowaga czy-

ni wielkim. Mówi naley
tylko wtedy kiedy jest ku te-

mu czas i miejsce - to samo tyczy

si ataków.

Prince Leon - rzdzi wiatem
moe tylko jeden - król. Jedyn is-

tot, która moe Ci sdzi jest

wiat. Wzrok rozróniajcy dobro

od za pozwoli prawidowo rozdys-

ponowa si i ataki.

Foxy Roxy - lis to chytro. Li-

sica to chytro, prze-

biego i kobieca sia.

Jeden nieuwany ruch

i po tobie. Sabe punkty

i ospao przeciwnika

to rzeczy, które pozwa-

laj tej pani zwyciy.
Ivan Bear - stoi pew-

nie na ziemi. Uderza z o

to, by zakoczy walk. Cel osiga
uderzajc w odpowiednim momen-
cie i wkadajc w cios ca si.
The Pantha - wewntrzna moc

pozwala wywoa now si.
w rzeczywistoci rónic si od

siy fizycznej tylko wygldem zew-

ntrznym. Jednak wielu nie rozu-

mie jej. przez co

powstaj w ich

umysach strach

i niepewno, a to

wystarczy aby
^&- ich pokona.

Karate Croc -

^ zadawa ciosy

T mona dugo, ale

o wyniku pojedyn-

ku decyduje to ile

ciosów potrafisz wytrzyma. Gru-

ba i twarda skóra Croca pozwala

mu przetrzyma nawet najpot-
niejsze uderzenia.

Psycho Kitty - nteprzewidywai-

no, zmiana nas^ojów z weso-

oci na wcieko to taktyka

Psycho Kitty-ego. Tylko prze-

ciwnicy naprawd uwani
dostrzeg w tym pewien

schemat, którego poznanie

pozwoli im pokona tego grone-
go przeciwnika.

Chung Poe - pozory myl. Wiel-

cy nie ciaem, ale dusz i sercem.

W tym maym ciaku kryj si po-

tarego rodu

smoków. Si-

a ta jednak

nie przerasta

duszy Chung
Poe, przez co

waciwie kontrolo-

wana moe sia popoch wród
przeciwników.

The Dali Llama - widzi wszys-

tko i czuje wszystko. To on jest od-

powiedzialny za cay turniej. Wez-
wa do siebie wojowników, aby je-

den z nich zaj jego miejsce. Do-

póki nie znajdzie si godny tego

zaszczytu, dopóty bdzie musia
pozosta na ziemi.

Gra zarówno pod wzgldem
graficznym jak i muzycznym nie

jest czym wybitnym - chyba, e
kto uwielbia rysunki miesznych
zwierzaków. Jednak zagrywaem
si w ni dugo i myl, e wielu

mionikom nawalanek mog j
miao poleci.

Oprócz samej war-

toci rozrywkowej, gra

posiada tzw. to, „kli-

mat" kultury wschodniej,

poparty niesamowitymi

wierszami zapisany-

mi na kartach in-

strukcji - wspaniae
prawdy odnoszce
si nie tylko do wal-

ki. Wanie za zbu-

dowanie tego nastroju nale si
brawa producentom gry.

EMILUS



Hmazon uueen
7 dni i 7 nocy

Lost in Mine

Kupony i dyzgraviucy

TS Shareware

Listy

Czytelnicy

Blood Bowl

Elit 3

ate Soccer manager
Jagged Alliance

Marco Polo

Arthurs Teacher Trouble

rick and the Sneaky Egg Thief

Tuneland

Ballnlasta

Slayer

Przeyjmy to jeszcze raz

Action Soccer
Striker '95

ZA MIESIC:

Yirtual

Pool

Prisoner of

Ice

Orion

Conspiracy

GRA SCREEN

Action Soccer .PC Al
Air lata Caaflratlar .PC Jt
Arthur s Teacher Trouble PC 35

8futai. Paars ol Ftry -PC .2

Chadwick and the Sneaky ... . .PC 35

Dinosaur Detective Agency . . . .AMIGA ... JA
Elit 3 ft 2%
Flight ot the Amazon Oueen . . .PC 14

Flighl Unlimited PC .66

Fuli Throttle PC 12

Jagged Alliance .PC .30

KA -50 Hokum PC .63

Lost in Mine .AMIGA—18

Marco Polo PC .32

Microsoft Flighl Simulator 5.1 . .PC BA

Misja Harolda .AMIGA....52

Project Banielield .AMIGA ... JO
R-Active PC .55

Stao PC M
Slayer .CM .37

Striker 95 .PC Al

The Daedalus Encounter PC 68

Tuneland PC .35

Ullimate Soccer Manager . ... .PC 29

7 dni i 7 nocy JK II

Usta przebojów 42

BBS 45

Hypery 45

Tipsy i kody 46

Savegamy 50

Uniwersytet 51

Misja Harolda 52
Dyzgrawidzy 53

Binosaur Detectiye Agency 54

Sento

R-Actre 55

Konsolowy wiat 56

Project Battlefield 60

Air Havoc Controller 62

KA - 50 Hokum
Microsoft Flight Simulator 5.1

Flight Unlimited 66

The Oaedalus Encounter



Korupcja

Nareszcie kocz si wakac-
je, czyli okres nie do wytrzy-

mania. Wszyscy wyjedaj,
nikt nic nie wydaje, a nawet
jak co wydaje, to bardziej mu
si wydaje, e wydaje, ni wy-
daje w rzeczywistoci (nie b-
d pokazywa palcem kto to

taki). Trwa ogólnie mczce
oczekiwanie, by pokazao si
nawet nie co wartego opisa-

nia, ale cokolowiek (po nume-
rze tego moe nie wida, bo
staralimy si wybra wszys-
tko, co najlepsze).

W takiej to gstej atmosfe-
rze Emilus nieoczekiwanie po-
jawi si w licie pac (podzi-
kowa) pewnej gry, wycho-
dzc widocznie z zaoenia, e
lepiej da si nawet skorum-
powa ni nie robi nic. Po-
mys by dobry, a nawet jesz-

cze lepszy wic wszyscy ner-

wowo zaczli si rozglda za
ludmi, którzy chcieliby ich

skorumpowa. I nie znaleli!

Jeli nic si nie zmieni i robo-

ty bdzie tyle co nic, czekamy
na powanych oferentów z wa-
lizkami pienidzy. Jestemy
gotowi si skorumpowa
w najróniejszy sposób, a na-

wet powiedzie (odpatnie
oczywicie), gdzie mieci si
nasza redakcja (co nie jest ta-

kie oczywiste wbrew pozorom,
poniewa ju parokrotnie dos-
tawcy pizzy bdzili z pó go-

dziny zanim nas znaleli).

W TS, jak wida, par
zmian. Pojawia si wkadka
na papierze gazetowym, dziki
czemu uporzdkuje si nieco
numer, bo prawie wszystkie
strony nieopisowe (TNT, listy

itp.) znajd si w tej wkadce.

yczc roku szkolnego tak

miego jak lektura naszego
pisma swe nieczytelne podpi-
sy zoy

Triumwirat

w nieortodoksyjnie penym
2-osobowym skadzie,

na który skadaj si

Emilus
A

Sir Haszak
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„1830" to gra ekonomiczna przeniesiona przez Avalon Hill z planszy na pece-

ta. Jako waciciel pakietu akcji kompanii kolejowych musisz rozbudowywa sie

pocze, kupowa coraz now-

sze lokomotywy, wypaca ak-

cjonariuszom dywidend i gra
na giedzie gromadzc pakiety

kontrolne jednych kampanii,

a wyprzedajc si z akcji in-

nych. Zapachniao Transport

Tycoonem.

Sir Haszak

1830

W równolegym do naszego wiecie zwanym Karanthi, w którym najwaniej-

szym rodkiem komunikacji i walki s samoloty, zapanowao bezkrólewie. Czterech

pretendentów do tronu próbuje rozstrzygn spór o wadz przy uyciu lotnictwa.

Jak si nietrudno domyle, ta gra to skrzyowanie symulatora lotu ze strategi

(symulatora jest znacznie wicej).

Mamy do wyboru 8 samolotów,

niezbyt wymylnych, bo wik-
szo przypomina myliwce z II

wojny wiatowej lub samoloty do

oprysków.

Graficznie i muzycznie gra fir-

my Mindscape prezentuje si
nader interesujco (co wida,

lecz nie sycha).

Pacjusz

Jako Lance Galahad. may czarodziej, musisz powstrzyma Wielki Mózg, by nie

zapanowa nad wiatem. Po drodze bdziesz mia okazj wykaza si sprytem,

szybkoci, zmysem orientacji i paroma innymi cechami. Bez tych cech trudno Ci

bdzie uj z yciem ze spotka

z paskudnymi stworami, które jeli

nie chc Ci zje, to przynajmniej

próbuj umierci. Wspaniaa grafi-

ka i wietne poczucie humoru (czar-

nego) sprawiaj, e moe to by
cakiem niezy produkt. Wydany
zostanie na PC-CD i konsolach.

Pacjusz

Brain Dead 13

Znakomita gra wojenna na PC-CD opowiadajca o wojnie secesyjnej, czca
plastyczno pola bitwy znan z „Fields of Glon/ (renderowane poa bitew z may-
mi figurkami onierzy) z planowaniem strategicznym. Na najatwiejszym poziomie

PHIHHIH^H^I wydaje si banalna, wrcz nud-

ci

om mi

na, a z przewlekej wojny domo-

wej czyni blitzkrieg. Wczenie
najwyszego poziomu trudnoci

o niebo bliszego rzeczywisto-

ci, czyni z niej gr wielk. Gr
w wersji angielskiej sprzedaje Di-

gital Multimedia Group. Wersj
polsk przygotowuje MarkSoft.

Sir Haszak

Celebrity Poker

Wymagajca szybkiego komputera (!) symulacja pokera w rónych jego odmia-

nach. Autorzy nie ograniczyli si jednak tym razem do wiernego przedstawienia

kart, ale take atmosfery przy sto-

le. Do tego potrzebni s gracze,

wic zasiadasz jako czwarty. Po-

zostali troje (znani hollywoodzcy

aktorzy) siedz w komputerze. Mó-

wi, rozdaj karty, a czasem nawet

piewaj, co tworzy nastrój towa-

rzyskiego spotkania przy kartach.

Program rozprowadza Digital

Multimedia Group.

Sir Haszak



Ludzko skazana jest na podbój kosmosu - nie inaczej jest w polskiej doomo-

watej strzelance „Cytadela". Podczas takiej pogoni za osigniciem nastpnego

progu ludzie zapominaj o podstawowych zasadach rzdzcych wiatem i pory-

waj si na rzeczy nad którymi nie mog zapanowa. Tym razem na jednej z kos-

micznych baz rozpoczto badania nad super tajn broni biologiczn. Wszystko

byoby dobrze, gdyby po pewnym czasie

czno z baz nie zostaa przerwana

Wysano grup wojowników, którzy mi

zbada przyczyny awarii, wród nich Cie-

bie. Oczywicie co poszo nie tak i samot

nie znalaze si w na pozór opuszczont

bazie. Gra wydana zostaa na Amig

i miao mona powiedzie, e poziomer

przewysza wofensteiny - jest dobra.

EMILU

Oto prociutka gra, w któ-

rej trzeba strzela ze miesz-

nego dziaka, sterujc jeszcze

zabawniejszym panem, po-

dobno zawodowym zabójc.

Jako taki wanie profesjona-

lista musimy wypeni kolejne

misje, za wypenienie których

zyskamy upragnione pieni-

dze. Kade z zada oczywi-

cie coraz trudniejsze, ale i le-

piej patne. Wszystkie spro-

wadzaj si jednak do jednego - wejd do wrogiej bazy, zabierz kilka przedmiotów

i wyjd. Po drodze bd Ci przeszkadza nieznoni stranicy, których pozbdziesz

si za pomoc jednej z dostpnych broni. Bardzo adna strzelanka - dostpna na PC.

EMILUS

Mordobicia zyskuj trze wy-

miar. Ju nie dwuwymiarowe jak

to byo w „Morta Kombat* ale

w peni przestrzenne pojedynki.

„FX Fighter" nie jest pierwsz gr
tego typu jednak wprowadza no-

w jako. Grafika wypeniana

texturami, z wysokim poziomem

szczegóów i cigle zmieniajcym

si ustawieniem kamery nadaje

rozgrywce dynamik i „soczys-

to". Pynne i szybkie ciosy, dobrze animowane postacie to wszystko pozwala uz-

na „FX Fighter" za jak na razie najlepsz nawalank 3D, jak wydano na PeCeta.

FX FIGHTER

I mm *u

EMILUS

Galaktyka kurczy si wic wszy st ku

istoty próbuj dobra si do ziem-

skich zasobów. Zadaniem stranika

jest obrona ludzkoci. W tej strzela-

nince zastosowano grafik 3D, co

wyrónia j wród innych. Inna spra

wa e sterowanie, o ile nie ma si

joypada z CD32. moe by odrobim

kopotliwe. Gr na Amigi z ukadem
AGA (w tym CD32) wydaa firma

Acid Software.

BADJOY

Firma 3D Realms koczy prace nad trójwymiarow wersj jedne

przebojów, której akcja rozegra si w Los Angeles. Ma ona przypomina „Dooma

z tym e bohater bdzie móg \

sadza w powietrze budynki,

ta, jedzi metrem, pywa it<

Bdzie móg take patrze do <

ry i w dó, co jest o tyle wane.

;

budynki bd wielopoziomowe

Szczliwi posiadacze Pentiun

bd mogli to wszystko obejrz

w podwyszonej rozdzielczoci.

Sir Haszak

Pamitacie „D-Tracka"? Moecie nie

pamita, wszak byo to cae wieki

temu (prawie 5 lat). Firma Bullfrog

wypucia co podobnego: szale-

czy wycig samochodów poczony
z eliminowaniem konkurentów ró-

nego rodzaju broni. Wyglda na to.

e programici skorzystali z biblio-

tek, które pracowicie sporzdzili do

„Magie Carpet" wic gra wyglda
niele (a bdzie jeszcze lepiej, bo

ma by grafika SVGA). Gra wyma-

ga bdzie co najmniej PC486 DX2/50 z napdem CD i 4 MB RAM. za to w sie-

ci bdzie mogo gra ze sob do 8 osób.

Pacjusz

HI-OCTANE

Twórcy „Retaliatora" i „TFX-a" wzili si za nowy symulator. Tym razem bdzie-

my mogli zasi za sterami Eurofightera 2000. samolotu zaprojektowanego przez

europejskie konsorcjum. Dla zachowania wiernoci symulacji programici konsul-

towali si z powanymi instytucjami lotniczymi i pilotami Akcja rozgrywa si b-
dzie w Skandynawii, któr najechali

Rosjanie, by umocni si w Europie

Pónocnej. Twym zadaniem jako pilo-

ta bdzie wypenianie kolejnych misji

i przegonienie Rosjan. Cao wygl-

da niele i wymaga niezej konfigurac-

ji (486 DX2/66. a do gry w trybie

SVGA potrzebne jest Pentium). Firma

Ocean planuje wyda to cudo w pa-
dzierniku.

Pacjusz

Morderczy wycig dwóch rowerów wietlnych, który przedstawiono w filmie

.Tron" przetworzono na komputerow gr ju tyle razy, e nie sposób ich zliczy.

„Hypercycie" to kolejna wersja, tym razem jednak widok na sytuacj mamy
oczu", a nie jak w byo we wczeniejszych wersjach »z góry". Grafika tworzona

est t sam technik co w Wofensteinie. co dobrze oddaje dynamik jazdy. Jed-

k usilne starania producentów

gry o to, aby kolory byy takie ja-

kie s. doprowadzaj do odru-

chów wymiotnych przecitnego

racz Gra jest troch „przego-

jwana" i nie polecabym jej. « ^ f^M HP
EMILUS

TFX: EF2000
HYPERCYCLE L

pro-

mai

Kolejna platfcmówka

zrobiona przez team INFLE-

XION. Jak wszystkie pi

dukty ich autorstwa Etei

cechuje si bardzo dobrymi

jak na moliwoci C64 gi

k i dwikiem. Do przejt

jest 27 poziomów na

rych mona si natkn
mnóstwo wrogich robotó'

które naley niezwoczi

zlikwidowa. Legend
myl po wakacjach.

BADJO

Pinball lllusions

Najnowszy pinball 21 st Century doczeka si

premiery na PC i PC-CD. Wersja pecetowa róni

si od tej amigowej dodaniem jednego stou pod

tytuem „Viking" (na obrazku) i moliwoci gry

w rozdzielczociach od 320x200 (stó z bliska za

to na paru ekranach) do 800x600 (stó oddalony,

ale za to cay mieci si na ekranie).

Sir Haszak



Siml

Kiedy gra owa miaa si nazywa Sim

Ramforest. Nazwa si zmienia, fabua po-

zostaa. Jako wadca uyspy musisz za-

chowa na niej równowag ekologiczn

• zapewni godziwe warunki ycia miesz-

Kacom. atwo przewidzie, e na du-
sz met cele te s sprzeczne. Sytuacj

komplikuje obecno ekoturystów, ekolo-

gów i terrorystów, oraz zdarzajce si co

jaki czas klsk' ywioowe lub najazdy

UFO. Atrakcji wic nie zabraknie. Maxis

bdzie gr sprzedawa w wersji PC-CD
dla DOS.

Haszak

LIGA POLSKA
MANAGER

Tak jak nie byo do niedawna w ogóle pol-

skich menederów piki nonej, tak teraz wida
wyranie ich masow produkcj. Wydawane
s ju tak szybko, e nazwy niektórych zaczy-

naj si powtarza. Tak oto firma LK Avalon wydaa wanie na komputer Amiga

(wszystkie konfiguracje z 1 MB) gr „Liga Polska Manager" . której tytu jest taki sam
jak gry wydanej przez firm MarkSoft.

S to jednak dwie zupenie róne gry.

W menederze LK Avalonu bdziemy
mogli oprócz standardowego upajania

si dowodzeniem druyn pikarsk za-

rabia podpisujc kontrakty reklamowe,

rozbudowywa stadion, manipulowa
cen biletów i handlowa pikarzami.

Krótko mówic jest czym zarzdza.
EMILUS

MAGIC: THE GATHER

Firma Micrcprose zapowiada ju od jakie-

j czasu .vydanie na PeCety komputero-

ej adaptacji wspaniaej gry karcianej „Ma-

i: The Gathenng". Olbrzymi sukces tej gry

na rynkach zachodnich i niewyobraalna

wrcz sprzeda szokujco wpywaj zwasz-

cza na nas, Polaków, wród których tylko nieliczni syszeli, a niektórzy z tych

nielicznych grali w t gr. Wersja komputerowa ma w minimalnym chocia stopniu

odda atmosfer karcianej gry Czy tak bdzie zobaczymy. Na razie wiadomo, e
ukae si po wakacjach take w wersji na CD-ROM. Bdzie mona zagra samot-

nie z komputerem, lub w sieci (potrzebny modem) z innymi graczami.

EMILUS

Na pozór bryd jak bryd, ale ju przyjrzenie si konwencjom jakimi gra dyspo-

nuje wymusza szacunek. Jest tego mnóstwo, z preferencj systemów uywanych
w Stanach (brak Acoa, Precision Club, o polskich Wilkoszu i wieloznacznym tref-

lu nie wspominajc). Rozbudo-

wane ma opcje turniejowe, edy-

tor rozda, a si rozgrywki

z pewnoso me ustpuje .Bnd-

ge Baronowi" Czyby kolejny

krok ku napisaniu programu

brydowego z prawdziwego

zdarzenia?

Sir Haszak

Meadowlark
Bridge

MONSTRUM
Wydana przez firm L.K.AVALON

gra Monstrum to kolejna prób

zrobienia czego w rodzaju Doo-

ma dla Amigi. Chocia gra jest

cakiem nieza to jednak kademu
kto bawi si na PC w Dooma czy

Wolfensteina, bdzie czego bra-

kowa. Najwiksz zalet Mon-

strum jest to e przyzwoicie cho-

dzi ju na goej A 1200.

BADJOY

MR TOMATO

Firma LK Avalon zaskakuje kolejnym

dobrze wydanym produktem jakim jest

„MR TOMATO". Platformówka zawiera-

jca bardzo adnie wykonan grafik,

mieszny klimat i poziomy dobrej zaba-

wy. Wcielamy si w posta Pomidorka,

który zosta w cudowny sposób wcig-

nity do czytanego przez siebie komik-

su - naszym zadaniem bdzie pomoc
w powrocie do rzeczywistoci. Polska

gra klasy takiego zachodniego hitu jak

„Bubba'n'stix" - po raz kolejny przeko-

nujemy si. e polskie gry mog dorów-

nywa poziomem grom zachodnim.

EMILUS

BlDlBlDiaiDl>
m

POLTERGEIST

Polacy wzili si za przygo-

dówk podobn do „VALHALLr.

Chodzisz po nawiedzonym zam-

ku odkrywajc jego tajemnice.

Posta wida z gory Ciekawos-

tk jest to. ze sycha digitalizo-

wan mow lektora opisujcego

niektóre przedmioty. Grafika bar-

dzo dokadna, doskonaa kolorystyka. Muzyka nastrojowa. Przewiduj tej grz

sukces - mi si ju podoba. Ju wkrótce na ekranach posiadaczy Amig.

Corneli

Kolejny interaktywny film, komedio-thriller, tym razem produkcji Electronic Arts.

Wcielasz si w Enca Foxa. czowieka obdarzonego paranormalnymi umiejtno-

ciami, który ju zrobi z nich uytek podczas zdawania egzaminów, przy uwodze-

niu naiwnych kobiet i wystpujc z barach

podrzdnych hoteli. Teraz, siedzc nieja-

ko w mózgu Erika, masz dopomóc mu
w wykryciu zwyrodniaego mordercy. Mo-

esz przenika do myli innych osób

jrs^^K^^^^^^^ Ej i przeywa zdarzenia z ich perspektywy.

S|P^^^^^^^^H^| *° w interaktywnych filmach, gra b-
40r

| /iA dzie zawieraa 5 godzin filmu krconego

w ponad tuzinie lokacji wokó Zatoki San

Francisco. By je obejrze, trzeba bdzie

posiada PC-CD i poczeka do jesieni.

Pacjusz

Psychic Detective

1

e

rzesz udzia w najbar-

iej morderczych wycigach

mochodowych w historii Zie-

i. Twoi przeciwnicy to psy-

lOpaci jeszcze wiksi od Cie-

ie! Nie zdziw si gdy zosta-

jesz zepchnity na najeon
Icami cian lub dostaniesz

plecy rakiet. Nie bd gor-

WALON
a próba

szyi W tej grze mona naprawd si wyy! Na Amigi z ukadem AGA wydaa f

Vision.

BADJO\

Wojny rdzeniowe przeyway jaki czas temu swój okres popularnoci. Dzisiaj

tak jakby o nich zapomniano. Gra „Robot Batte" wydana pod Windows, jest pró-

b przypomnienia starej dobrej rozgrywki, podobno intelektualnej Cao sprowa-

dza si stworzenia (napisania programu wedug którego bdzie dziaa) wasnego

robota i posania go na plac boju,

gdzie spotka si z innymi tak samo

stworzonymi maszynami. Wraz

z programem mamy dostpnych kil-

ka przykadowych robotów, edytor

pozwalajcy na stworzenie was-

nych i jeszcze kilka atwych w obsu-

dze opcji.

EMILUS

ROBOT BATTLE



lonicznej

m im, e
W Japonii czonkowie demonie

sekty widz znak, który mówi i

ich duchowy guru po 1 000 latach wi-

zienia wróci do nich. by im przewo-

dzi. Zanim rozpta si pieko na Zie-

mi, musisz spenetrowa fortec sekty

i pokona szefa przebranego za Nin-

j. Wszystko to, jak si nietrudno do-

myle, mocno doomowate. ma s»
ukaza za spraw firmy 3D Realms

w grudniu tego roku. A swoj drog
Shoko Asahara nie bdzie wdziczny

3D Realms za takie aluzje.

Pacjn-

Shredfest

Fantastyczny zimowy sport jakim jest saneczkarstwo nie by jeszcze przeno-

szony na komputer jako samodzielny program. Electronic Arts szukajc nowych

tematów na dobr gr zaplanowao

wyda co z tej dziedziny. Prace ju
trwaj, w peni profesjonalny symula-

tor saneczkarstwa ma by gotowy na

zim 1996 roku. W grze bdzie dos-

tpnych kilkanacie tras zjazdowych,

sklep ze sprztem kilku najlepszych

firm produkujcych sanki, digitalizo-

wane krajobrazy, rockowa muzyka

odgrywana podczas szalonych zjaz-

dów i wiele innych atrakcji.

EMILUS

Pierwsza polska przygodówka pod Windows, jak chwal si autorzy. Ja za po

obejrzeniu dema mog pochwali jajczarsko-drobiarskie podejcie autorów do te-

matu (fabua jest jeszcze nie znana) i grafik nieco przypominajc „Day o* »he

Tentacle" Lucas Arts. W grze

bdzie schowanych sporo

dowcipów nie zwizanych bez-

porednio z akcj, ale tworz-

ch zwariowany klimat.

Gr w okolicach wrzenia

wyda firma Mirage.

kJj II Pacjusz

Triada to zestaw 3 gier (na

C64) wydany przez firm Tim-

soft. Timtris to klasyczna odmia-

na tetrisa, Bombi to co w rodza-

ju Dyna Blastera, a Ashido to gra

logiczna. Gdyby kada z nich

bya sprzedawana oddzielnie nie

wiem czy bybym skonny je ku-

pi, ale cay zestaw jest wart

tych paru zotych.

BADJOY

Pinball Mania
dla Windows

21st Cenrury Entertalnment

kontynuujc akcj przenoszenia

swych produktów na wszystkie

moirwe platformy i wypuszcza-

nia we wszystkich konfigurac-

jach, wydaa ostatnio r Pinball

Mani" dla Windows. Róni si
ona od wersji DOS tylko imponu-

Wada

Kcik firmowy

CD-Projekt. Na przeom sier-

pnia i wrzenia firma proponuje

gr strategiczn podobn do „Du-

ne IT pod tytuem „Command &
Conquer", strategi „Lost Admira

II", „Skins Golf oraz zestaw 12

pasjansów pod Windows wydany
przez firm Interplay a zwany „So-

litaire Deluxe". Dzieci powinny

znale co dla siebie grajc
w „Zombie Dinos", za mionicy
strzelanek rodem z American La-

ser Games bd mogli uzupeni
swój sprzt strzelniczy o pistolet

„Game Gun" sucy do rozpasz-

czania przeciwników na ekranie

z duo wikszym realizmem, ni
osiga si strzelajc mysz.

Digital Multimedia Group.

W kocu ukae si „Fighter Wing"

(PC-CD). Nie bdzie planowanej

polskiej wersji, która nie dosza do

skutku z winy angielskiej firmy nie

potraficej otrzyma na ekranie

polskich liter zamiast krzaczków.

Zamiast tego instrukcja utyje o 70

stron i bdzie zawiera opisy

wszystkich konfliktów wiato-

wych, o których jest mowa w grze.

We wrzeniu pojawi si take
„Alex Dampier International Hoc-

key" (PC-CD) i nawalanka dino-

zaurów „Primal Rag" (PC-CD).

Licomp i IPS. Z pocztkowych
zapowiedzi na wrzesie nie ukae
si nic. W sprzeday pojawi si
za to opónione tytuy z czerwca,

lipca i sierpnia: wietnie si zapo-

wiadajcy „Baldies" (Licomp), na-

walanka „Super Street Fighter

Turbo II" (Licomp), „Frontier: First

Encounters" (Licomp), „Woodruf

and the Schnibble of Azimuth"

(IPS) i „Last Dynasty" (IPS). Przy

okazji dowiedzielimy si, e po

przejciowych-chwilowych kopo-

tach we wspópracy z Sierr IPS

znów wyszed na prost i wszyscy

niecierpliwie czekajcy na „Phan-

tasmagori" zobacz j na IPS-

owych pókach.

Mirage. Firma ma zamiar za-

koczy kilka projektów was-

nych, gównie na Amig. Uka
si zatem: „Poltergeisf (dokad-

niejsza zapowied w „Co nowe-

go?"), „Teakwondo Master" na

A500 (potem take na PC), „Pro-

ject Battlefield" z grafik caoek-

ranow (moliwe, e dla posiada-

czy starszej wersji bdzie bez-

patny update). W sierpniu maj
si take pojawi pierwsze efekty

pracy nad „Franko II" (najprawdo-

podobniej Amiga CD, CD32).

Z produkcji na PC firma przygoto-

wuje erotyczn przygodówk
czesk „7 dni i 7 nocy" (opis w
tym numerze), „Franko" i „Doma-

na
B
z poprawion w stosunku do

wersji amigowej grafik, „Speed-

way Managera 2", „Colony", „wi-
rusa" (dokadniejsza zapowied
w „Co nowego?"), „Roostera"

oraz przygodówko-RPG rozgry-

wajce si w atmosferze legend

Wikingów zatytuowane „Bramy

Niflhela" z du liczb postaci

i wieloekranowymi lokacjami.

Z zagranicznych gier nie cakowi-

cie spolszczonych uka si „Pri-

soner of Ice", „Koshan Conspira-

cy", dyskietkowa wersja „Interna",

a take „Alien Breed 3D", Viricop

i moe jednak „Sensible World of

Soccer".

Marksoft. Na pocztku roku

szkolnego bdziemy mogli zagra
w „Road Kill" (CD32, A1200; dok-

adniejsza zapowied w „Co no-

wego?"), „Skid Marks II" (CD,

A1200, A500) i „Guardian"

(CD32, A1200), a take „Perfect

Golf" z digitalizowan grafik (PC-

CD) i gr startegiczn „Civil War"

(PC-CD). Na pececie w wersji

dyskietkowej i CD zobaczy te
mona bdzie wiern symulacj
krgli „KingPina" (wersja CD za-

wiera dodatkowo grywaJne dema I

5 gier firmy Team 17), za am*-

gowcy do koca sierpnia powinni

móc kupi „Alien Breeda 3D*.

Ucieszy si powinni posiadacze

C-64, bowiem lada chwila ukae
si w MarkSofcie ponad 10 tytu-

ów na ten komputer (m.in. platfor-

mówka „Trolls", nawalanka karate

„Ninja Rabbits", pika nona
„World Cup II", boks „Big K.O.")

jcym menu konfiguracyjnym, wic je pokazujemy (stoy zapewne ju znacie

z .Przegldów" lub ,Co nowego?').



Pinball lllusions

1. Jest tu wszystko, co moe ucieszy wielbiciela zjawisk stookulotocz-
nych: 3 stoy, a na kadym stole po trzy flipery, caa masa ramp, puapek,
bumperów. Ponadto masa wyrafinowanych bonusów, trybów gry, a przede
wszystkim nowinki w postaci masymalnie trzech kulek na stole! Za to po-
wanym niedopatrzeniem jest brak moliwoci wybicia kulki z powrotem na
stó (tak jak w „Dreams" i „Fantasies"). Wspaniaa atmosfera wspótworzo-
na przez szaowy wywietlacz o kilku odcienach szaroci, najlepszy algo-
rytm ruchu kuli, jaki w yciu widziaem (szczególnie trzech na raz; super!)
i równie odlotowa, muzyk, a take nieco wikszym wymiarom stoów ni
w poprzednich czciach.

2. Jako takich moliwoci konfiguracji brak; jedynie liczba graczy (od 1 do
8), oraz zmiana rozdzielczoci ekranu (w wersji na A1200, w trakcie gry mo-
na take powróci do Workbencha. a póniej kontynuowa zabaw). No ale

jaki pomysowy Dobromir stworzy ju specjalny edytorek, który ze zmory
amigowskich 3 kul robi maksymalnie 99. reguluje pochylenie stou i zmienia
kilka innych parametrów.

3. W przeciwiestwie do dwóch poprzednich pinballi z tej serii „lllusions"

moe nieco zaszokowa zbiorem bdów (szczególnie wersja na A1200). Na
niektórych stoach kulk mona wstrzeli tam. gdzie by nie powinna, a kie-

dy na stole znajduj si trzy kulki, czasami zaczynaj podejrzanie migota.
4. Grafika jest znacznie bardziej dopracowana, ni w poprzednich cz-

ciach. I co najwaniejsze dosy dobrze oddaje mroczny nastrój LAWN JUS-
TICE, rozrywkowy BABEWATCH i ekstremalnie sportowy EXTREME
SPORTS. Co ciekawe moemy przeczy rozdzielczo (przydaje si to

podczas gry na kilka kulek - wida prawie cay stó) i albo gra w lo-resie.

albo w hires-interlace (na Amidze miga, ale co zrobi?). Duo wdziku maj
take setki animacji pokazywanych niemal bez przerwy na wywietlaczu.



PODSUMOWANIE
W tym i poprzednim numerze zajmowalimy si pinballami. gr przez

niektórych uwielbian, przez innych uznawanych za najgorsze co mona
byo wymyle na komputery; zdarzaj si równie maniacy, którzy nie

chc pinballi na komputerze, uwaajc je za profanacj. Znam takiego

jednego osobicie, szykuje si do kupienia oryginalnego stou i postawie-

nia u siebie w domu - ma po temu chopak warunki. Sporód tych, któ-

rzy graj, daoby si wyróni dwie szkoy - mioników „Tristana" (bar-

dzo wiernych), których wkurza latajcy przez oczyma ekran i mioników
caej reszty, których wkurza statyczny, nieruchomy ekran.

W podsumowaniu powinno si napisa, co jest najlepsze, a co takie

sobie - sk w tym, e nie udao nam si doj do penego porozumienia

w redakcji. Pewne rzeczy jednak nie ulegaj wtpliwoci. Po pierwsze,

palm pierwszestwa trzymaj albo „Pinball Fantasies", albo „Psycho
Pinbair, za nimi plasuj si „Pinball lllusions . „Pinball Dreams ". dalej

„Epic Pinball" a na szarym kocu „Tristan" i „8 Bali". Co ciekawe (i wa-
ne) w czoówce znajduje si gra majca ju swoje lata, czyli w tej dziedzi-

nie moliwoci techniczne sprztu nie zmieniaj spacjalnie jakoci gier.

Po drugie (tu akurat zgodzilimy si z Haszakiem bez adnych prob-

lemów) z produktami 21 st Century jest jak z winem - im starsze, tym
lepsze. Kolejne podejcia do tematu („Dreams 2". „Fantasies Deluxe")

byy wyranie sabsze od pierwowzorów. O dziwo dzieje si tak midzy
innymi dlatego, e wczeniejsze wersje maj grafik przygotowywan
na Amidze 500 - trzeba si byo dobrze przyoy, eby uzyska jak naj-

lepszy efekt korzystajc z dostpnych 32 kolorów, moliwoci peceta

troch rozpuciy towarzystwo.

To tym razem na tyle. Z przykroci stwierdzam, e na zamieszczo-
ny kilkanacie numerów temu apel o klawiatur z shiftami po bokach
nikt nie odpowiedzia, co spowodowao lekkie zuycie tych niezbd-
nych skdind klawiszy w wikszoci redakcyjnych klawiatur; na
szczcie po kradziey jaka miaa miejsce kilka miesicy temu wszys-
cy dostalimy nowe. Jeli kto kupi uywan, ze zuytymi shiftami -

móg trafi wanie na nasz!
BOREK

Psycho Pinball

1. Cztery stoy niezwykle bar-

wne i bogate, wielopoziomowe.

Ramp nie jest moe najwicej, ale

za to peno przycisków i bonusów
realizowanych do nieortodoksyj-

nie: mona np. przenie si na in-

ny stó z zestawu, by rozegra bo-

nusow kulk, ale te zagra
w trzy kubki, postrzela do dusz-

ków, poowi rybki, poszuka wyj-

cia z krypty. Znacznie uatrakcyj-

nia to sam gr, cho z klasycz-

nym pinballem niewiele ma wspól-

nego. Mimo i stoy s rozbudowa-
ne i ciekawe, brakuje im klimatu

pinballi 21 st Century czy Epica.

2. Znajdziemy ich sporo: liczba

kul (1, 3, 5), ich szybko, czuo
stou na kopnicie, poziom trudno-

ci, regulujcy jak duacz bonu-

sów jest dostpna na starcie, prze-

defilowanie klawiszy (2 paletki i 3

kopnicia w stó), rozdzielczo,
w jakiej pracuje gra (max 640x480),

kontrast, szybko komputera.

3. Problemów z instalacj i kon-

figuracj waciwie nie ma, cho
na niektórych monitorach program
potrafi si wywali w wysokiej roz-

dzielczoci prezentujc bardzo
adne skone pasy.

4. Grafika wietna, barwna z ja-

jem, taka troch psycho. Sporo
miesznych, jednokolorowych wsta-

wek animowanych, które pojawiaj

si na dole ekranu. Muzyka te dos-

konaa. Dynamiczna, a przy tym

do dobrze dobrana do tematów
stoów.

5. Sporo nowych pomysów.
wietna zabawa. Stoy o wyrówna-
nym poziomie g raficzno-grywal

-

nym. To wszystko sprawia, e psy-

chiczny pinball zosta uznany naj-

lepszym.

Sir Haszak
Producent: Codemasters
Komputery: PC
Ocena: 9

cz
A muzyka? Jak na amigo-
we 8-bitów odlot. Nigdy
nie syszaem tak dobrze
zagranej gitary, a ju na
pewno rzadko syszy si
muzyk tak dobrze dobra-
n do „tematyki" bilardu.

Polecabym jednak wersj
na CD-32; kompaktowe
kwaki maj o niebo lep-

sz jako, a niektóre mu-
zyczki znacznie si róni
od tych odtwarzanych
przez komputer. Efekty

specjalne - te ca-
kiem.cakiem.

5. Mimo kilku powa-
nych bogów lllusions jest

najlepszym bilardem, jaki

do tej pory widzaem. Nie

tylko ze wzgldu na grafik

i dwik, ale take realis-

tyczny ruch kuli i mas bo-

nusów. ..lllusions ". jak na
mój gust to albo przebój,

albo milowy krok w dzie-

dzinie odbijania piki.

VOYAGER

Producent:
21 Century Entertainment

Komputery:
A1200. CD-32
Ocena:
8 (i powiedzmy pó)



PARTY LAND CRASH AND BURN BILLION DOLLARS GAME STONES AND BONES

Pinbdll FsntdsiGS
1. Dua liczba ramp. wielopo-

ziomowe stoy, sporo bonusów.
Kulka wydaje si lekka i mona
j wprowadzi na stó tiltem. gdy
zamierza opuci stó z boku.
Do tego wspaniaa atmosfera,

któr si czuje podczas gry. Ni-

by to tylko stó tematyczny pin-

balla. a mona o tym grajc za-

pomnie. Nie wszystkie stoy s
równie dobre. Obok rewelacyj-

nego STONES N BONES i bar-

dzo dobrego PARTY LAND zda-

rzaj si nieco sabsze (TARAN-
TULA. PEED DEVILS). Gene-
ralnie stoy drugiej czci (wy-

dane osobno jako „Piballma-

nia") s nieco sabsze od pier-

wszych czterech. W ostatniej

czwórce pojawiaj si animacje
na dole ekranu, ale jest ich ma-
o i s zdecydowanie sabsze
od tych z ..Psycho Pinball"

2. Opcji do duo: moli-

wo gry 3 lub 5 kulami, usta-

wianie kta nachylenia stou,
wywietlania obrazu w wyso-
kiej lub niskiej rozdzielczoci,

definiowanie klawiatury. Nie
mona za to wyczy efektów
dwikowych.

3 Z instalacj nie ma kopotów,
cho zdarzyo si. e pinball mie-

sza w tablicy partycji dysku twar-

dego. Dotd nie wiemy po co
i dlaczego.

4. Grafika i muzyka wietne.
Zwaszcza jeli gramy w wyso-
kiej rozdzielczoci stoy wydaj
si delikatne, aurowe. Efekty

dwikowe znakomicie dobrane

do akcji na stole. miechu ze
STONES N BONES. syszanego
po stracie piki, dugo si nie za-

pomina.

5. „Pinball Fantasies

(zwaszcza cztery pierwsze sto-

y) mimo nieco zaawansowane-
go wieku nadal s wietne. Jed-

nak nierówny poziom stoów
sprawia, e ustpiy pierwszego
miejsca „Psycho Pinball".

SIR HASZAK

Producent: 21 st Century Enter-

tainment

Komputery: PC, Amiga, CD-32
Ocena: 9

JACKPOT
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UloUWUMUJ 104 z B P DANGEROUS STREETS 51 z
UUUMoUAT 48 z g DARKSEED 109 z
UUWN rA 1 MUL 101 z B P ATU 11 a Ol/DcATH MASK 133 z B
nDArtnw i noc 85 z 2CD DEEP CORE 44 z B
UHtAM Wtb 101 z B P DEFENDER OF THE CROWN II 50 z
UHUu WAMo 129 z B P P\PA 1 A 1 1

0

DENNIS 58 z B
tUo IAI IUA 79 z B P DRAGONSTONE 58 z P
F-14 159 z B P FIEDLS OF GLORY 74 z B
FIFA 73 z B P FIRE & ICE 60 z
Cl IOLJT <"XC *Tl_ir- AUA7AILI /-VJ ir—f—

k

rUGHT Ur THE AMAZON OUctTi 91 z B P FIRE FORCE 44 z
Cl 1 LJT 1 IKII lllITCrrLIGHT UNLIMITcD 189 z Q FLINK 83 z B
GUILTY 85 z B P FLY HARDER 51 z
uciuriA, i iiHfclMUALL II 66 z B P FURY OF THE FURRIES 25 z
HELL 104 z B P GAMES 3 (100 SHAR) 64 z
INrcMINU 150 z B P GLOBAL EFFECT 41 z
|/|l|P'C TA Dl CMNo o IAdLc 66 z B P GUARDIAN 134 z B
L/l 11/ fi Dl AV Dl \KLIK a rLAY (verS]a rL) 110 z B.P GUNSHIP 2000 140 z B
i crCMn /^c i/vDAkir\iA oLtbtNU Ur KYHANUIA3 129 z g HEIMDALL2 58 z P
1 ITII Pll\/ll
LI 1 IL UIVIL 70 z B P HUMANS 1&2 70 z B
1 ITTI C IJIfl An\/CMTI IDCLM 1 Lt blu AUYtlM 1 UHfc 104 z B P IMPOSSIBLE MISSION 2025 69 z B
i hct cncMLUo 1 fcUfcN 159 z g INTERNATIONAL KARATE 72 z
Lub 1 IN TIME 1 & 2 100 z JAMES POND 2 30 z
AA A Pt P»/Vi 1MAD UUV9 1 59 z JAMES POND 3 57 z B
MAU UUo II 69 z JETSTRIKE 67 z
MAfilf* PADDCTMAolU UAMrt 1 110 z B.P JOHN BARNES 54 z P
MAulO L-AHrfc 1-nlUUEN WUHLUb 67 z B.P JUNGLE STRIKE 90 z B
MtbA rAUI\ £ 165 z 11CD KID CHAOS 58 z B
MEoAHAUE 46 z B KINGPIN 51 z B.P
K/ICM70nCDDAM7AMMtiNtUbtMMAlNiAlM 98 z 1 ADID\/AIT OC Tli IrLABIRYNT OF TIME 116 z B
MUM 1 AL UUMbAl II 158 z B.P LAMBORGHINI 40 z
KIDA 1 l\/C QC
rsitjA live »t> 85 z B.P LAST NINJA3 60 z
mui ur^i/CN/ 'ociMML MUL<r\t Y »D 73 z B.P LEMMINGS 60 z B
INUU 1 MUrULIo 79 z B.P LIBERATION 50 z
MOWA CTPlDMINUVAo 1 UMM 70 z B.P LITIL DIVIL 136 z B
pAIn^cH oENEHAL 82 z LOST VIKINGS 55 z
PVRHTCPUMIPAPT MU 1 CUMIMIUA 91 z B.P LOTUS 92 z
r\l IAKITI IM A ATCUUAIN 1 UM oAI E 60 z MANCHESTER UNITED 83 z B
Ol IADAAITIAICUUAHAIN 1 INfc 79 z B.P MARN/INS MARVELLOUS 60 z B
DAI 1 V rUAIllDinMCUlDOMALLY UMAMplUiNoMIro 67 z B.P MEAN ARENAS 50 z
qc\/cmi nerMtVtiNLUr 1 97 z MICROCOSM 70 z B
ice oc tuc onunTcnlofc Ur 1 ME HUbU 1 o 109 z MORPH 31 z
ICC OC TUC TDIAHMiot Ur 1 Mt 1 MIAU 128 z MYTH 60 z

Cl IOCTDCAM cnrv»oUro 1 MtAM DULHJ 86 z B.P NAUGHTY ONES 60 z B
SOCCER SUPERSTARS 79 z B.P NICK FADO GOLF 83 z
SPACE PIRATES 129 z B Niftci mamqci i iA/nni n pwamp 79 z
SUPER STREET RGH7ER 0 TURBO 149 z B NOW GAMES 1 (100 SHARE) 64 z
THE LAST DYNASTY 169 z B NOW GAMES 2 (100 SHARE) 64 z
THE LAST BOUNTY HUNTER 99 z B.P OUT TO LUNCH 25 z
THE SCOTTISH OPEN 71 z B.P ON/ERKILL& LUNARC 25 z
UFO II TERROR FROM THE DEEP 199 z B PGA EUROPEAN TOUR 120 z B
UNIVERSE 66 z B.P PINBAL FANTASIES / SLEEPWALKER 53 z
US NAVY FIGHTERS 104 z B.P PIRATES GOLD 155 z
VIRTUAL POOL 159 z B POWER GAMES (SHARE) 41 z
WHIZ2 39 z B.P POWER PINBALL 50 z
WHO SHOT JOHNY ROCK 65 z B.P PREMIER 25 z
WING COMMANDER 3 183 z B.P PROJECT-X F17 102 z
WINGS OF GLORY 104 z B.P OUIK THE THUNDER RABBIT 30 z
WOLFPACK 81 z B.P OWACALIEN BREAD 75 z
WORLD CIRCUIT 67 z RISE OF THE ROBOTS 98 z B
WORLD CUP YEAR 94 91 z B ROAD KILL 130 z
Z00L2 50 z B.P SABRE TEAM

SEEK&DESTROY
63 z
58 z

P

B - WERSJA PUDEKOWA
2CD DWIE PYTY

P - POLSKA INSTRUKCJA

32 -DZIAA RÓWNIE NA CD 32

^SPRZEDA PROWADZA RÓWNIE:

a L1v'Grzyl>D\V>kiej i&kfói b.l

SENSIBLE SOCCER 52 z
SHADOW FIGHTER 124 z
SIMON THE SORCERER 83 z
SKELETON KREW 58 z P
SLEEPWALKER 58 z B
SOCCER KID 63 z B.P

SOCCER SUPERSTARS 58 z B.P
STRIKER 55 z
STRIPPOT 126 z B
SUBWAR 2050 95 z B
SUMMER 0LYMPIX 51 z
SUPER FROG 54 z B.P
SUPER METHANE BROS 50 z B
SUPER PUTTY 61 z
SUPER SKIDMARKS 120 z
SUPER STARDUST 79 z B.P

SURF NINJAS 51 z
SYNDICATE 170 z B
THE BIG SIX 61 z
THE CHAOS ENGINE 38 z
THE CLUE 126 z B
THE RYDER CUP 50 z B
THE SEVEN GATES OF JAMBALA 50 z
THEME PARK 104 z B
TOP GEAR 2 119 z
TOTAL CARNAGE 44 z
TROLLS 51 Z
UFO 85 z B
ULTIMATE BODY BLOWS 79 z P
UNIVERSE 62 z P
VITAL LIGHT 68 z B
WHALES V0YAGE 51 z P
WHIZZ 58 z B.P

WILD CUP SOCCER 50 z B
ZOOL 50 z B
ZOOL2 68 z

CDTV,A570,CD32

17 BIT COLECTION 105 z 2CD
17 BIT CONTYNUATION 49 z
17 BIT PHASE FOUR 72 z
ILUSTRATED ENC. 20 z 32

AMIGA DESKTOP VIDEO 71 z
AMIGA TOOLS 86 z
AMINET5 50 z
AMINET6 50 z
AMINET SET 141 z 4CD
ARENA 3D 90 z
CAM COLLECTION 125 z 2CD
CD EXCHANGE 1 71 z 32
CD NETWORK 74 z 32
CDPD 49 z 32
CDPD II 49 z
CDPD III 49 z
CDPD IV 64 z
DEMO I 49 z
DEMO II 49 z 32

DEMOMANIA 50 z
EUROSCENE

1

50 z
GIGANTIC GAMES 2 74 z
GOLD FISH 55 z 2CD
GRAPHICS CD 54 z
HUTCHINSON-S ENC. 20 z 32
ILLUSIONS IN 3D 50 z
MAGIC ILLUSIONS 46 z
AMIGA MAG.CD VOL 1 41 z
MEETING PEARLS 1 39 z
MEETING PEARLS 2 39 z
MULTIMEDIA TOOLKIT 70 z 32
MULTIMEDIA TOOLKT 2 117 z 2CD
THE GROLIER ELECTR.
ENCYKLOPEDIA 90 z 32

THE GUINNESS DISC
RECORDS 100 z 32

TIME TABLE OF HISTORY 20 z 32

TOWN OF TUNES 60 z
VIDEO CREATOR 130 z B.R32

IBM PROGRAMY
ANIMALS ZOO DOS 51 z B
ANIMALS ZOO WIN 46 z
COMPTON S ENC. 95 79 z
EURO PLUS + LEVEL 1 249 z B.P

GROLIER ENC. "95 69 z
MEDIA EURO 19 z B.P

MS ENCARTA 1 995 149 z
MS CINEMANIA 1995 195 z B
MY FIRST ENCYCLOPEDIA 179 z B
OCEAN BELOW 51 z B
OS/2 WARP V.3.0 329 z B
SPACE SHUTTLE 51 z B
SUPER MEMO 7.4 125 z P
SUPER MEMO 7.5 170 z P
WORLD ATLAS 5.0 59 z

ZAPOWIEDZ

BALDIES (PC)

BALDIES (CD32)

DAMOCLES (PC)

FULL THROTTLE (PC)

DEADELUS ENCOUNTER (PC)

STAR TREKTNG (PC)

SPACE OUEST VI (PC)

11TH HOUR (PC)

ACROSS THE RHINE (PC)

NAVY STRIKE (PC)

CHOPPER ASSAULT (PC)

3D ATLAS (PC)

Pen ofert wysyamy
po otrzymaniu koperty

zwrotnej ze znaczkiem

(naley poda typ

komputera)

W ofercie po.iadto:

- 170 tytuów IBM PC
Shareware

- 40 tytuów o tematyce

militarnej na IBM PC
- 30 tytuów na A CDTV

PROWADZIMY RÓWNIE SPRZEDA WYSYKOW
Zamówienia na przesyki przyjmujemy : - listownie pod adresem : CLOCK 01-856 Warszawa ul.Perzysk>

- telefonicznie lub faxem : (022) 35-42-65

Do podanych cen naley doliczy 3 z na pokrycie kosztów przesyki

ZAMÓWIENIA POWYEJ 100 ZL WYSYAMY NA NASZ KOSZT

skiego 13/12
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ok 1994 by rokiem po-

suchy. Lucas Arts moc-
no zaangaowana
w produkcj „TIE Figh-

tera" i „Dark Forces" nie

uraczya spragnionych

graczy ani jedn przy-

godówk. W maju 1 995
nadszed jednak czas prawdy: „Fuli

Throttle" pojawia si w sprzeday.
Tym razem mamy jednego boha-

tera. Jest nim Ben, lider gangu mo-
tocyklowego „Polecats". Ben jest

twardzielem, gociem na miar Ky-

la Katama z „Dark Forces". Jego
" «szvna - chopper marki Cortey -

to prwdzi'A-6 dzieo oztuki, na oko
ma ze dwa litr/ pojemnoci, trzy

metry ougoa a tv'na opona przy-

pomina gruboci gumy Porsche

911. Gang .Kotów" zosta ohydnie

ny przez wyrachowanego
Ripburgera, który przy

okazji brutalnie zamordowa legen-

darnego zaoyciela fabryki Cor-

ley*ów - Malcolma. Ca win zrzu-

ci na naszego sympatycznego
Benka. Dalszy cig nie jest trudny

do przewidzenia - naley pomóc
bohaterowi wyplta si z tarapa-

tów. Po drodze jednak zdarzy si
bardzo wiele ..

Nowa jako z Lucas Arts nie

iesi tak cakiem nowa Grafika to

konseKwentna 1 ontynuacja (ulep-

szona) .Manic Mansion II". Za to

muzyka jest doskonaa. W caoci
digitalizowana brzmi tak samo
piknie na GUS-ie Jak na SB PRO.
Sporcz z ponad pó gigabajta

miska zajmuj animowane sceny,

które nie s jednak przerywnikami
- doskonale cz si w jedn ca-

wyrc

Adri

o z reszt gry.

Ogólnie rzecz biorc
samego gówkowa-
nia jest mniej ni
w poprzednich pro-

dukcjach. Gra jest

nieco krótsza i przy

tym troch bardziej powana, co

nie znaczy, e nie zawiera dosko-

naego (jak to u LA) humoru. Niek-

tóre powiedzonka Bena po prostu

zwalaj z nóg.

Podsumowujc: „Fuli Throttle" to

w moim odczuciu gra przygodowa
roku 1 995, o ile Lucas nie zdy wy-

puci „The Dig" na wita, co jest

jego celem. adna z innych wielkich

firm nie zapowiada produkcji tej kla-

sy, chocia sporo zamieszania robi

Sierra i jej „Phantasmagoria". Za ce-

n 100-150 z (jak mnie poinformo-

wano w IPS) naprawd warto kupi
„Fuli Throttle" i mie kilka(nacie)

dni wietnej zabawy. Polecam.

Budzisz si wiey jak nigdy do-

td, w mietniku za barem. Lewy
prosty pomoe si wydosta - nie

chcesz chyba spdzi tam ycia?
Przed barem stoi kochana maszy-
na; uff, na szczcie Ripburger zos-

tawi j w spokoju. Na jego szcz-
cie. W poszukiwaniu brakujcych
kluczyków udaj si do baru. Drzwi

s deko mao naoliwione, wic nie

zaszkodzi poprawi z glana. Wew-
ntrz po krótkiej rozmowie z barma-
nem wycignij mu z garda kluczyki

i udaj si w drog. Na szosie czeka

Ci pierwsza przyjemno - naley
zmieni rysy twarzy atakujcego
pacjenta tak, aby przypominay któ-

ry z obrazów Picassa. Nie wane
który, byle by czerwony. Prawym
klawiszem ciosy, mych uniki i atak.

Niestety, leszcz padajc podstawi

Ci nog i wypade przez przedni
szyb. Po przebudzeniu zastajesz

jake miy dla oka widok...

Mo obiecuje naprawi Twój mo-
tor, jeeli tylko dostarczysz jej odpo-

wiednich czci. Co to dla Ciebie.

Zabierzw i kanister, obejrzyj obra-

zek na cianie i daj nog. Na zew-

ntrz opowiedz reporterce Miran-

dzie o planowanej przez Ripburgera

zasadzce - kiedy tylko si oddalisz

wcinie peda do podogi i pojedzie

robi zdjcia. Wejd na ekran mapki
i odszukaj przyczep kempingow.
Mieszka w niej Todd. Zapukaj, a kie-

dy grubas zacznie opowiada Ci

bajk o elaznym Wilku, we drzwi

pod but. Odcisne mu wzór klamki

na czole... na szczcie to tylko stan

przejciowy. Ze rodka we wytrych

i misko. Zjed na dó wind i za-

bierz ze sob owietlenie.

W miasteczku jest wiea pena
paliwa, czemu wic z niej nie sko-

rzysta? Wytrychem zaatw kódk
i schowaj j do kieszeni. Porcz po
dotkniciu uruchomi system alar-

mowy - aby unikn zapania i nie-

uchronnej mierci przez powiarto-

wanie naley schowa si w ciem-

nym zauku z lewej strony ekranu.

Policjanci to debile, kady kibic to

wie. Kiedy pójd na gór w poszuki-

waniu Twojej osoby, spu im nieco

benzyny z baku. Nie za duo, bo si
zakrztusisz!

Zostaa ostatnia sprawa - nowy
widelec do motoru. Za rad Mo udaj

si na zomowisko. Lina otwiera

drzwi, wic po ich zamkniciu mo-
na spokojnie wykorzysta j w celu

dostania si na drug stron muru.

Wród wraków grasuje Pies Bas-

kervillów, który przy najmniejszej

okazji odgryzie Ci... znaczy si...

trzeba go unika. Pójd w prawo do
nastpnego ekranu i nie ruszajc

si z miejsca wrzu misko do nie-

bieskiego samochodu. Wycofaj si
drog, któr przyszede i wespnij

si na dwig majaczcy w tle. Uy-
wajc elektromagnesu podnie sa-

mochód i unieszkodliw Azora.

Teraz ju bez obaw moesz zab-

ra spod lampy widelec.

Twój motor jest gotowy. Niestety,

policjanci maj wci do Ciebie al
o t nieszczsn Gas Tower. Pójd
tam raz jeszcze i dotknij porczy.

Kiedy zbiegn si, aby sprawdzi
kto zacz, spokojnie wyjed z mias-

teczka. Uwanie obejrzyj scenk ro-

dzajow z zabójstwa starego Cor-

ey'a i zapamitaj ksywk jak na-

da swojej córce. Wrócisz do Melon-

weed. gdzie naley przyjrze si
kupce drewna - pozostaoci po wi-

zycie przyjacielskiego Ripburgera.

Wyjed z miasta drog na pónoc-
ny-zachód. Niestety, policjanci na-

dal chc spotka Ci osobicie. Ko-

lejnym przystankiem bdzie Kic-

kstand Bar, gdzie w mietniku na
zapleczu czai si Miranda. Dosta-

niesz od niej ID agenta policyjnego,

które naley pokaza kierowcy truc-

ka. Ten w kocu zgodzi si przesz-

muglowa Ci pod mask przez po-

licyjn blokad. Kiedy si obudzisz,

motor bdzie ju sta gotowy do dro-

gi. Gdy ciarówka odjedzie, prze-

konasz si jaki kawa zrobi Ci kie-

rowca. Jak si wkrótce okae zapa-
ci za to drogo...

Bdc w Mink Ranch udaj si
do chatki po prawej stronie i spod
poduszki wyuskaj klucz do kó.

Przy jego pomocy wydobd
z kufra przewód paliwowy, podob-
ny do tego, który sta si wanie
wasnoci truckera. Zamontuj go
w swoim pojedzie. Przygotuj si
na dug scenk, w której zoba-

czysz jak kierowca, któremu pop-

rzysige mier zostaje unices-

twiony. Co przykre, przy tej okazji

z powierzchni Ziemi znikn take
most, który prowadzi do Corville.

Bdziesz musia poradzi sobie

bez niego.

Odczona przyczepa wyglda
tak, jakby miaa si za moment
przewróci. Mona jej w tym pomóc



odkrcajc ostatki rub, na których

trzymaj si koa i wymierzajc kilka

solidnych kopniaków. Po wszystkim

schowaj do kieszeni garstk nawo-
zu (troch, nie chcesz przecie
mierdzie jak pole rzepaku) i po-

jed w gór ekranu. Ignoruj znaki

prowadzce do kopalni, jeszcze

zdysz tam zajrze. Nestor i Bolus

ju na Ciebie czekaj. Jed tak du-
go przed siebie, a rozbij si ka-

waek za przewrócon przyczep,
skd zabierze ich wujaszek Adrian.

Pojed w dó a do dziurawego

mostu i przeczytaj, co mówi znak na
dole. Teraz wró do rozbitego sa-

mochodu i oderwij od niego tylny

zderzak. Uyj go na swoim moto-

cykiu. Kolejny przystanek to Old Mi-

n Road. Skr tam z autostrady

i zacznij zabaw.
Porozmawiaj z Ojcem Torque

i przygotuj si na troch akql a-
cuch ma gociu na maym motorku,

kilka lewych prostych i ley. Pia a-
cuchowa jest wasnoci rudej bab-

ki, której nie da si pokona inaczej

ni rzucajc jej w oczy kupk nawo-
zu. Facet walczcy desk ma sa-
bo do pi. wic potraktuj go ni.

Jeeli j?szcze jej nie masz, musisz

trocn powalczy - ótek jest twar-

dy. Tratata Destroyer Class Recoil

Booster Uezu rVvny«H t naz-

w?!) zdobdziesz chlas-

tajc waciciela acu-
chem. Na koniec gogle

czonka gangu CaveRsn
- podjed do faceta blisko

(ale nie dotykaj!) i gdy
podniesie gow uderz go
desk. Goglebd Twoje.

Zaó je i poczekaj a na

HUDzie pojawi si napis

„CAN/E" - kliknij myszk,
a znajdziesz si w jaskini

lwa. Pojed do koca, za-

czep ramp do motoru i przejed je-

den ekran w gór. Odczep ramp -

przy okazji odskocz znaczniki dro-

gi na podstawie których orientuj

si lepcy. Teraz moesz spokojnie

opuci jaskini. Ustaw ramp na

kracu zburzonego mostu, przeczy-

taj napis w prawym dolnym rogu

znaku i... le!

Przed siedzib fabryki zejd
z motoru i pomaszeruj na dó, w kie-

runku stadionu. Za pomoc joya

kieruj samochodzikiem az do wy-

czerpania& baterii. Nastpnie za-

pytaj sprzedawc o suweniry za je-

go plecami, a gdy ten si odwróci,

szybko zabierz królika. Pojed
z nim do kryjówki Vutures (w poo-
wie ekranu do góry) i pu go na

polu minowym. Kiedy wybuchnie
zabierz baterie i wsad je do samo-
chodzika przy stadionie. Uywajc
joya skieruj go w obrotowe drzwi -

stary pobiegnie go szuka, a Ty b-
dziesz mia chwil na poyczenie
sobie nie jednego królika, ale cae-
go ich pudeka. Jed na pole mino-

we i wypu króliki na wolno.
SZYBKO pozbieraj wszystkie, op-

rócz jednego. Id jego ladami a
wybuchnie i puszczaj nastpnego.
Po chwili powiniene znale si
w siedzibie gangu. Mo nie przywita-

a Ci szczególnie wylewnie. Po-

wiedz jej, e zaraz zaczniesz j
przezywa (I) i uyj ksywki jak da
jej ojciec - Diapered Dynamo.
W kocu sprawa si wyjani i zosta-

niesz odwizany. Razem obmyli-
cie plan...

Samochód Mo jest broniony

przez Nestora i Bolusa w niebies-

kim gracie - nie masz szans si
przebi. Pojed w lewo. wjed na
ramp I „zeskocz* na brzowy sa-

mochód. Popchnij go a do koca
w prawo i zepchnij z drugiej rampy.

Teraz sam na ni wjed i zeskocz

na (ju wrak) brzowy, z którego

przejedziesz po niebieskim. To wys-

tarczy, aby plan si uda. Palc si,

pobiegnij w lewo i podpal stadion.

Nastpnie wskocz na brzowy wóz
i kiedy chopaki bd chcieli Ci
zmiady, wskocz im na dach.

Przejed kawaek i wlatuj si
w sam rodek ogniska Nestor i Bo-

lus pójd pozdrowi Hefajstosa.

Po rozmowie z Mo (zapamitaj

gdzie kopn!) obejrzyj czci le-
ce na pododze. Jest *ród nich uk-

ryty numer do sejfu Aoy wykona
udany kop w cian, Twoja gowa
musi znajdowa si na wysokoci
ostatniego lewego „filara" stercz-

cego z podogi. Kopn naley
w momencie, gdy zawory przestan

pracowa. Gdy zrobisz wszystko

poprawnie, otworzy si waz, w któ-

ry naley wej. W biurze wstukaj

odpowiedni kod i zabierz tam
oraz kart z sejfu. Wejd do pokoju

otwieranego kart. Popchnij lew
dwigni raz, a nastpnie praw
(szybko!) dwa razy. Udaj si do s-
siedniego pomieszczenia i wó
zdjcia do projektora.

Po kolejnej duuuugiej scence
znajdziesz si na masce wielkiej

ciarówki. Najpierw otwórz klap,

potem „paneT. Kiedy Rip zacznie

macha kijkiem, wyrwij mu go. Wet-
knij erd w wentylator chodnicy
i przez komor silnika wejd na tyy

kabiny kierowcy. Kluczem do kó
potraktuj prawy przewód paliwowy.

Po chwili ciarówka znajdzie si

w samolocie nalecym do Vultu-

res. Wejd na gór po drabinie i na

monitorze uaktywnij opcje „Take-

off"-"Post takeotr-"Gear menu"-
"Raise landing gear". Chwila nie-

pewnoci i wszyscy zawiniecie
nad przepaci. Wejd do szoferki

i uywajc monitora znajd funkcj
„Shut down machin guns". Adrian

bdzie wspomnieniem. Wró na
pokad samolotu i zrób krok w lewo.

Wsid na motor i jazda! Jazda
gdzie? Hmm.... wyglda na to, e
na pogrzeb...

ROOSHKEEN, sittin' on his
Harley and smoking grass.

P.S. Special tnx to MadMax for sup-

port.
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est taki do gony cykl

dziesiciu powieci Rogera
elaznego, którego wyda-
wanie niedawno doprowa-

dziy do pomylnego koca
Iskry. Pomijajc zbdne

komplikacje i upraszczajc nieco za-

gadnienie, idea jest tam taka, e
wszystko na tym wiecie krci si
wokó królestwa Amber, które jest je-

dynym prawdziwym wiatem. Caa
reszta to tylko cienie i odbicia, w-
czajc w to nasz Ziemi i jej miesz-

kaców. Zdarza si wic tak, e Am-
beryta znajduje w jakim cieniu

wiat podobny do swojego i faceta,

który jest jego sobowtórem. Wszys-
tkie wersje rzeczywistoci s uw-
zgldnione, cieniów oczywicie jest

nieskoczenie wiee i maj one rów-

nie swoje cienie. Im dalej od cen-

tralnego Amberu, tym wicej szcze-

góów, które róni Rzeczywisto
od Ewentualnej Rzeczywistoci. Je-

eli teraz przyjlibymy, e poczciwy

Indiana Jones stanowi jak orygi-

naln r(Rzeczywisto, to Joe King
- bohater „Flight of the Amazon Qu-
een" jest jego dalekim, cho do zu-
dzenia podobnym cieniem.

Zacznijmy od wygldu ekranu
i menu, któres udzco podobne do
klasycznego „Fate of the Atlantis".

Dialogi wywietlane s w znajomy
sposób, w dolnym rogu ekranu jest

za charakterystyczny paseczek,
w którym zupenie jak w „Indym" po-

jawia si wypisana sownie aktualna

komenda. Na dole ekranu w odró-
nieniu od produktu Lucas Arts dos-

tpne komendy s scharakteryzo-

wane przez symbole. Do koca gry

bdziecie si wic mylili - wci roz-

mawiajc z przedmiotami zamiast je

podnosi i robic inne przeraliwe

gupoty, za bezduszny program b-
dzie cierpliwie i grzecznie sugerowa,
e macie co z gow. Przedmiotów

w inwentarzu wywietlanych jest na-

raz cztery, co skutecznie doprowa-

dza do tego, e zapominasz co po-

siadasz i ogromne iloci czasu zaj-

muje Ci stae przekopywanie si
przez Twój dobytek. Sterownik... do
wciekoci doprowadzi kadego ru-

tynowanego przygodówkowca: np.

gdy bohater si porusza, nie mona
przesuwajc mysz szybko lustro-

wa lokacji, bo gasn wszystkie pod-

pisy pod rysunkami lub to, e nie

mona sobie poklika do woli na do-

celowy punkt, bo wtedy Joe King

zacznie wykonywa dziwny taniec

na ekranie i wcale nie bdzie chcia

i gdzie sobie yczymy.
Przyjrzyjmy si teraz naszemu

bohaterowi, którego nieformalnie ju
przedstawiem - Joe King odlegy
krewny Indiany Jonesa, facet z bej-

zbolem zamiast bata i w stosownej

do niego czapeczce w miejsce ka-

pelusza, z zawodu pilot do wynaj-
cia, w adnym wypadku wykadow-
ca na uniwersytecie. yje nieco pó-
niej ni Indy (który wci nie wiemy,

czy przey II wojn wiatow) -

w kocu lat czterdziestych. Zupenie
przypadkiem musi, jak jego orygina,

rozwizywa zagadki w najeonej
puapkami wityni.

Grafika w tej pod kadym
wzgldem przecitnej

grze-cieniu odbiega ja- -^ ^
koci od tego na .

czym bya wzorowa- ~^mF^J
muzyka jest

f

mda i naley j szybko wyczy,
zagadki, cho w czci witynnej
najtrudniejsze, wzbudz umiech
politowania tego, kto przechodzi
róne witynie razem z Indym, hu-

mor jest aosny, za scenariusz zu-

penie nie przekonywujcy. „Flight of

the Amazon Queen", to gra w któr
mona popyka jedynie ustawicznie

pocieszajc si, e ju niedugo po-

oy si zb na czym penokrwis-

tym lub, jeli kto woli, penoluzo-
wym jak zbliajca si do nas ma-
kabra „Prisoner of Ice" (niech Cthul-

hu sprawi bymy si nie zawiedli!)

A oto jak skróci Twoje cierpienia:

UCIECZKA
Pocignij za sznurek i zabierz

znajdujc si za kotar peruk.
Podnie nastpnie dwa przecierad-

a, pocz je, przywi do kaloryfera

i posugujc si tak skonstruowan
lin opu si przez dziur w podo-
dze. Skieruj si na lewo ku recepcji

hotelu i przekonaj portiera.

aby pozwo-

li Ci wzi
klucz. Klu-

A J czem ot-

yy* ^ worz zam_
knite drzwi.

Pogadaj

lilii

przy szafce i wez om oraz sztuczne

piersi. Uyj ponownie przecierado-

wej liny. omem otwórz skrzyni i zaj-

rzyj do niej. Znajdujcy si wewntrz
rcznik zanie Loli. Dostaniesz suk-

ni, która po peruce i piersiach b-
dzie ostatnim elementem gwarantu-

jcym Ci bezpieczne opuszczenie

hotelu.

Pod som znajdziesz olej - roz-

lej go na drodze cigajcego was
samochodu.

AMAZOSKA DUNGLA
Po kraksie spójrz na zalane fotele

(podniesiesz fragment komiksu),

nastpnie otwórz lecy na ziemi

worek i zajrzyj do rodka. Znaj-

dziesz nó i zapalniczk. Gadaj ze
Sparkym a otrzymasz woowin.
Wyjd na zewntrz, miso rzu pira-

niom i podnie migo. Przetnij no-

em pd unieruchamiajcy li, po
czym odpy wiosujc migem. Id
w gór ekranu. Odetnij noem pn-
cze i wró. Kontynuuj dalej w tym

samym kierunku. Gdy dojdziesz do
zrujnowanego mostu, napraw go
uywajc pncza. Po drugiej stronie

jest bananowe drzewo. Ilekro b-
dziesz potrzebowa owocu wracaj

w to miejsce. Ponownie zawró i ga-

daj z gorylem, a zniknie. Wejd na

szczyt - bdzie to Twój midzyloka-
cyjny wze komunikacyjny.

W dungli porozmawiaj z bada-

czami - Bud poskary si na swoj
wysypk, Skip za podaruje Ci ko-

miks. Dzieo owe przeczytaj i jeli

masz ochot pocz kartk, która

z niego wypada z t, któr znalaze
w samolocie. Komiks spróbuj da
Sparky'emu - uzyskasz od niego pil-

nik. Narzdzie to wymie na sownik
tubylczego jzyka u Mary Lou, ony
misjonarza z dungli. Kolejny interes

ubij z map, która bawi si kokosem
- dostaniesz go za banana.

Udaj si teraz do handlarza Bo-

ba. Za reszt wo- ^^^^^^^^^

Sorry pal, 1but,
Would you Mindfoying?s

o

Thanks for the^ah, talk;



mazon Oueen
owiny udostpni Ci on

odkurzacz. Wychodzc
spytaj si Wiedmodok-
tora o lekarstwo na wy-

sypk. Wró do dungli,

ponownie wyperswaduj

gorylowi blokowanie Ci

drogi i odkurzaczem za-

poluj na rój os bzycz-
cych wokó piknej or-

chidei. Zerwij kwiatek

i zanie go Bobowi.

W nagrod we sobie

siatk i popd z ni na

miejsce katastrofy wyo-
wi z wody perfumy, któ-

re stan si prezentem dla piknej

Naomi, jak tylko dowiesz si od niej,

ze ich potrzebuje. W podzice dos-

taniesz od dziewczyny noyczki.

Udaj si na chwilk przed budynek

Floda Inc. Camp, zerwij kwiatek

i dojd do gazi w dungli, na której

wisi leniwiec. Poczstuj zwierzaka

kwiatkiem, po czym obetnij mu no-

yczkami par kaków. Zanie teraz

Wiedmodoktorowi wosy leniwca,

osy w odkurzaczu i kokos potrakto-

wany noem, a zrobi z tego po-
dany eliksir. Bud zrewanuje si ku-

p forsy, kupa forsy bdzie za uy-
teczna przy nabyciu pyty.

Wejd do budynku Rody i poka
sekretarce odkurzacz. W kuchni po-

rozmawiaj z kucharzem i podaruj

mu banana. Zabierz kawaeczki se-

ra. W pomieszczeniu obok zaintere-

suj si workiem pocztowym i wyjmij

z niego list. Skieruj si do biblioteki,

poó pyt na adapterze i zjed sek-

retn wind. Poruszaj si teraz

zgodnie z ruchem wskazówek zega-

ra. Wejd do pokoju pierwszego,

spójrz na pudo, a znajdziesz otwie-

racz. Id dalej. Stranikowi Johnowi

przeka zaadresowany do niego list

i omijajc jedne drzwi, wejd do nas-

tpnego pomieszczenia, by spoj-

rze na rozkad przydziaów. Mi
stranika Klunka i wejd przez kolej-

ne drzwi. Wewntrz powiedz go-
ciowi, e ma sub w kuchni, a na

jego sprawdzajce Ci pytanie, kto

jest tam szefem odpowiedz, ze colo-

nel Jackson. Otwórz drzwi wewnt-
rzne, podnie ksik, posu si ot-

wieraczem i z kluczem udaj si do

wyjcia poarowego. Poprzez labo-

ratorium dojdziesz do celi, w której

czeka na uratowanie ksiniczka
Azura... W holu schowajcie si za

manekiny, po czym spytaj Azur czy

widziaa kombinacj otwierajc
drzwi. Zastosuj podany przez ni
kod i id do Amazonek w dungli.

Spróbuj nacisn kamie na wy-

rzebionych w kamieniu

drzwiach... W wizieniu porozma-

wiaj z wacicielem pacynek. Po
opuszczeniu siedziby Amazonek
zap w siatk chrzszcza i udaj si
na nabrzee, po rozmowie daj

Charonowi owada i popro o pod-

wiezienie.

WITYNIA
Porozwalaj mumie w niszach

i podnie wszystkie nie skruszae

koci - klatk piersiow, czaszk
i nog wsad do niekompletnego

szkieletu, za rami do gniazdka

w maszynie. Wrzu monet do

slotu i pocignij za rami. W wi-
tyni wewntrznej pójd w prawo
i porozmawiaj z zombies. Gdy ot-

worz sarkofag, podnie bandae
i przekonaj potwory, by otworzyy

ponownie... Po chwili otwórz sarko-

fag trzeci raz - wpadnie Ci w rce
korona. Uyj ponadto noa do ob-

cicia unieruchamiajcych trumn
pdów winoroli. Zamknij i przesu
sarkofag. Wejd w powstay otwór.

Na dole posu si czym ostrym

i zbierz ywic. Przesu plujcego

wod maszkarona i podnie nie-

bieski klejnot. Id do koca w lewo

i uyj pacynki na kamiennym dysku.

Aby powróci, rusz dwigni obok

kraty w pododze. Wejd w otwór

rodkowy, prosto w olbrzymie usta

centralnego posgu. Naó kamien-

ny dysk na ok i nawi na wino-

rol. Zwisajc kocówk naó na

krek na dole i uyj na nim bejzbo-

la. Z groty we kilof i zamknij z pow-

rotem przejcie, gdy mechanizm
jest poczony z innym kamiennym
blokiem dalej, który dziaa w prze-

ciwfazie. Wejd do groty, gdzie jest

olbrzymi stalaktyt i odrb go kilo-

fem. Wród okruchów odnajd krze-

mie i wsad go do zapalniczki. Ok-

r ko bandaami i podpal t pro-

wizoryczn pochodni zapalniczk.

Tak uzbrojony id postraszy wa,
który strzee wejcia do dalszej

czci wityni.

Dojd do kolejnego nieywego
wysannika szalonego doktora

i przeszukaj jego zwoki - znaj-

dziesz identyfikator i kawaek rze-

bionego kamienia. Przy olbrzymiej

paskorzebie wyrwij tkwicy obok

w skale duy kij. Wró do miejsca,

gdzie zdobye krzemie i ponownie

uyj kilofa, tym razem na dziurze

w cianie. Wejd do znajdujcego

si za ni pomieszczenia i podwa
wieko trumny dopiero co zdobytym
kijem. Zajrzyj do rodka. Wydobyt
z wntrza mask przetrzyj reszt

banday z sarkofagu. Odszukaj te-

raz miejsce, gdzie nad sadzawk
wrzcej lawy wisi uwiziony facet,

z którym ju wczeniej gadae -

lan, czowiek Ironsteina. Pocignij

za poblisk dwigni, a nastpnie

zwró si do niego z poleceniem, by

odwiza lin przytrzymujc klatk

od dou. Tym razem poruszenie

dwigni da podany rezultat...

Gdy facet sobie pójdzie, rusz jego

ladem do miejsca, gdzie znalaze
kamienny dysk. Znajdziesz tam tym

razem trupa. Obejrzyj zwoki i sklej

ywic (nie zapomnij potem uzupe-
ni jej zapasu) obydwa kawaki ka-

miennej figurki - powstanie kamien-

ny klucz. Zawdruj do miejsca,

gdzie przejcie blokuje laser i uyj
maski na jaszczurzych gowach.
Pójd dalej. Odpowiednim przyrz-

dem umoliwiajcym signicie po

niebieski klejnot bdzie kij bejzbolo-

wy posmarowany odrobin ywicy.

Cofnij si do ogromnej paskorzeby
i powsadzaj jej w oczy odpowiednie

klejnoty - do lewego zielony, do pra-

wego niebieski. W dziur w male-
kiej statule wsad kamienny klucz.

Masz teraz przed sob niewielki la-

birynt. Laboratoryjny dinozaur w za-

mian za dokarmianie go serem po-

kae Ci wyjcie. Jeli przypadkiem

sera nie posiadasz id - górne pra-

wo, lewy dó, dolne prawo i górne le-

wo. Moesz odkurzy podog. Aby
otworzy zamknite drzwi, nacinij

„embossed" w dolnym rzdzie i „em-

bossed" w przedostatnim. Przejd

przez drzwi, daj straniczce koron
i signij po krysztaow czaszk. e-
by wydosta si. uaktywnij dwa po-

mieszczenia wczeniej cienne pa-

nele i skorzystaj z krzesa...

FINA
W wizieniu podnie kubek i zastu-

kaj nim w drzwi. Wracajc po chwili

przez laboratorium we super weenie

serum, z biurka w holu oówek, z szaf-

ki z pomieszczenia za kuchni gumo-

w maskotk, z kuchni za puszk
psiego jedzenia. Id do biblioteki i po-

jed na dó wind. Puszk otwórz ot-

wieraczem i wlej do niej zawarto
fiolki. Tak przyrzdzon woowin
wrcz Klunkowi, nastpnie znokautuj

go i wejd przez drzwi, których pilno-

wa. Wewntrz zama oówkiem kar-

tk na biurku - uzyskasz kombinacj

do sejfu, który znajduje si za szafka-

mi w pokoju z plakatem „Das Plans".

Uyj kartki, otwórz sejf i zerknij do

rodka. Opu budynek i skieruj si
do magazynu pilnowanego przez

psa. Aby Ci nie przeszkadza daj mu
gumow zabawk. W rodku otwórz

znalezionym w sejfie kluczem kódk,
otwórz pudo i zajrzyj do . Ruszaj te-

raz do sklepu Boba i kup alkohol, wlej

go do rakiety i odpal j na szczycie.

Polecisz sobie do Doliny Mgie. W do-

linie pójd na polank, odetnij ga
i nakarm apatosaurusa. Dalej przy i

padlinie zadmij w tyrano-róg i wkrocz

na nastpny ekran, gdzie rozegra si
finaowa scena... Podnie z ziemi

spluw i wyceluj w potwora. Poroz-

1

mawiaj z Faye i wyceuj w potwora.

Na koniec daj mask Spark/emu
i wyceluj w potwora. Po raz ostatni.

Potem rozprostuj nadgarstki, obejrzyj

sobie outro, ewentualnie zrób rados-

ne del.

Dix/e



Kilka
tygodni temu za-

oyem niele pros-

perujc firm detek-

tywistyczn. Jej popu-

larno polega gów-
nie na tym, e jest

czynna tylko odwit-
nie a jeli ju, to naj-

wyej w godzinach 11.00 - 11.30.

Dziki temu jeszcze nikomu nie

udao si mnie wynaj i obyo si
bez bolesnych rozczarowa.

Niestety, dzi okazao si, e pó
godziny przyj to stanowczo za
duo. Do biura wpad jaki korono-

wy milioner i zada pilnowania

swoich siedmiu cór. Chtnie bym
mu odmówi, ale moje dugi w knaj-

pie zaczy by mczce, a on
wpaci poow kaszu z góry. Na
szczcie, mój stary kumpel Fan-

dou natchn mnie myl jak najle-

piej upilnowa dorastajce kobitki.

Bd móg si niele zabawi, dob-

rze zarobi i wygra zakad z tym fe-

tyszyst.

DZIE PIERWSZY
Zacznijmy od penetracji biura -

zabieramy kwiaty, oówek, wywa-
biacz do plam, paczk prezerwatyw

dziurawych jak sito (nic dziwnego,

e AJDZ szaleje), pasek od spodni

oraz jaki pyn, skadem pokrewny
Auto-Vidolowi. Tak zaopatrzeni

udajemy si na wizj lokaln do ho-

telu. W donicy le pety, a w oknie

z telefonem zwdzamy klucz. Wia-

domo - kluczem zwykle mona co
nieco pootwiera, np. pas cnoty.

Teraz pora ju na ocen damy nr

6 o kwietnym imieniu Jarmina. Ko-

bietki tej pilnuje szczurowaty piesek

i rozmow naley prowadzi a do
kompletnego wkurzenia obojga.

Aha - nie próbuj siga jej pod
spódnic, bo to tylko przedua po-

gawdk - Jarmina za frajer i tak Ci

nie da. Pod tym wzgldem caa ro-

dzinka jest do siebie podobna.

Nadesza pora na Telesfora.

W sklepie obok biura Felix sprzeda
Ci znakomit pasz dla psów,

o znanej z reklam TV nazwie Pedig-

ree Pal (polecana przez najlep-

szych stomatologów). To nie wszys-
tko - waciciel dysponuje jeszcze

opakowaniem Pedigree Secam,
0 dziaaniu wrcz przeciwnym do
Pala. Nakarm sabak Pal/Seca-

mem, posikujc si swoj dewiz
yciow - „Dobry pies to martwy
pies". Uprztnij trupa i przechwy
rybci z akwarium. Zbolaa Jarmina
wyzna Ci swoje ale do wiata,

1 1 wic sta na wysokoci zadania

1 dostarcz jej papuk z biura.

I jeszcze kilka zda o charakte-

rze technicznym. W czasie kadego
bliskiego stosunku naley skoncen-

trowa si na przyciskach myszy,

w tej mniej wicej kolejnoci - lewo,

prawo, lewo, prawo... Got it? Danie

plamy jest równoznaczne z utrat

mskoci i zakoczeniem gry, wic
przed spodziewanym aktem lepiej

jest zrobi SAVEGAME'a.

DZIE DRUGI
Dowiadujemy si

o istnieniu basenu,

wic nic nie

szkodzi uda

si w jego kierunku. To brzmi jak

w znanej serii dowcipów o lekarzu

- przychodzi Waszek na basen
a tam Trampolina! Tej leniwej ko-

biety nawet para woów nie ruszy

spod zimnej tafli basenu. Jednak
gdzie wó nie moe. tam rybka pot-

rafi. Z krzaków wyjmij garnek, w ho-

telu (pokój nr 1 ) z szafy zdejmij wa-
z mistrza sportu i... zgade, naj-

pierw obowizek, potem przyjem-

no.

DZIE TRZECI
Pora na wypraw za miasto do

Fandou. Zamie z nim kilka sów,
zbierz pszenic i udój krówk na
polu. Zapoznaj si w hotelu z cór
nr 5, której marzeniem jest duy,
sodki i smakowity tort. Nic pros-

tszego - wikszo komponentów
ju masz. Proszek do pieczenia

sprzeda Ci zawsze gotowy Felix,

a afrodyzjak w pastylkach znajduje

si w sianie na tyach zawsze-ot-

wartego-jutro cyrku.

W midzyczasie do kancelarii do-

tara comiesiczna przesyka -

„Playboy" w oryginale! Nie od dzi-

siaj wiadomo, e w tego rodzaju lite-

raturze piknej gustuj przede
wszystkim wartownicy i ciecie - je-

den z takich blokuje Ci drog do
muzeum, w którym koniecznie mu-
sisz zmieli pszenic na mk. Tam
take odnajdziesz miecz i kopi,

z usug których skorzystasz póniej.

Wró do kancelarii i zabierz si
do wypieku. Do garnka wlej mleko,

wsyp mk i proszek do pieczenia.

Teraz wszystko to wpakuj do piekar-

nika (jakby co, zapaki le w hote-

lowym kiblu), zamknij pokryw i od-

czekaj chwiluni. Na gotowy tort na-

ó pastylki - pono podniec na-

wet skamieniaego wa.
Droga do pokoju Karminy zostaa

jednak zablokowana. Na takie dic-

tum odpowiadasz zdecydowanym
wkroczeniem si porzdkowych.
Ogon zdechego psa wciskasz do
kontaktu (staje si elektromagne-

sem, gupie ale przydatne), idziesz

do studni i opuszczasz go w wiad-

rze. Jeli powtórzysz t czynno
piciokrotnie, zdobdziesz: yecz-
k, stalowy naparstek, gwód, ka-

wa rury i widerek.

Przed hotelem zejd do podzie-

mia, we opat i widerkiem wydr
dziur w cieszej rurze. Na ulatniaj-

cy si gaz naó prezerwatywk (cie-

kawe, dlaczego nie przepuszcza ga-

zu?) i unie si swobodnie do góry.

Karmina nie opanuje si ani przed

zjedzeniem torciku, ani przed zapro-

szeniem Ci do siebie, ani

przed...

DZIE CZWARTY
Zdobycznym

mieczem mo-
esz otwo-

r z y

biu-

rko (dokadnie to samo osigniesz

kluczem, który ley schowany
gdzie w biurze). W szufladach

znajdziesz: szpagat, linijk (ma du-

g i barwn histori), klej, dugopis
oraz guzik do sukni. W hotelu za-

poznaj si z Filomen - mieszka
w lokalu nr 3. Zadanie jakie Ci pos-

tawi nie bdzie ani atwe, ani przy-

jemne i bez wódzi nawet nie masz
co próbowa.
W koszu na mieci pojawi si

zaproszenie na cmentarz (?). Nie

powinno si opuci adnej impre-

zy, wic i tam zdecydowany jeste

pój. Pijanemu na grobie nalej Au-

to-Vidolu prosto do ust. Okazuje
si, e obudzie najszybszego
sprintera wiata. opat rozkop
grób i dobrze rozgldaj si czy nikt

nie idzie - jaka pogrona w alu
rodzinka mogaby wzi Ci z hien

DZIE PITY
Czas na kwas, czyli na fryzjera.

Nie bd Ci pociesza - musisz do
niego wchodzi i wychodzi, azi po
caym miecie, a wreszcie, pewne-
go piknego razu, pojawi si u niego

na fotelu pikna i czarnowosa kobie-

ta. Jest to niewtpliwie partnerka les-

bijki z pokoju nr 2, na któr dzi za-

gie parol, cho jeszcze nie bardzo

wiesz, jak sta si kobiet.

Na razie czarnej podaruj kwiaty

i stanowczo odrad spotkanie z Her-

min. W wykopie zauwaysz sporej

wielkoci rur, któr otworzysz

pi(cz)k zabran z muzeum. Wejd
do rodka i pobierz wiec oraz wy-

konaj sztucznego ptaszka (wir,

wir), mocujc j do paska od spod-

ni. Gdy spróbujesz przebra si
w mskiej ubikacji, okae si, e bra-

kuje Ci piersi - wpraw-
dzie nie kada kobieta

posiada je w nadmia-

rze, ale Ty masz swój

honor (i odpowiednie

,

upodobania).

Jak zwykle pomo-
I e Ci Felix, który

cmentarn i zlinczowa. Zabieraj a-

p Toka i chodu!

Na tyach cyrku czeka Ci bojo-

we zadanie. Do rki przymocuj
szpagat, a do nascz klejem do
papieru. Teraz pokonwersuj z To-
kiem, po czym okae si, e lecy
obok zwierzak jest podwójnym mor-

derc kotów. Signij mu do paszczy

przygotowanym organem wadzy.
Klej spisa si na medal i masz ka-

sy jak lodu.

Odwied Fandou i pochwal mu
si zdobytymi wczoraj majteczkami
- wemie nawet lekko zmoczone
i zaoferuje Ci w nagrod kur. Lapaj

j szybko, Felixowi oddaj kask
i zakup Lyskacz (jaka tam od-

miana Whiskey). Filomena

nie bdzie si dugo
opiera, a Ty nie

bdziesz jej

dugo wspo-
mina.

ma na skadzie wcale nie mae me-
lony. Teraz ju bez wikszych prob-

lemów przebierzesz si i zostaniesz

wpuszczony do siedziby Herminy.

Ju sam widok przefarbowanej Bo-

enki podnieci j jak nic a smaczku
doda jeszcze ptaszek (wir, wir).

Po kilku próbach Hermina
zmieni orientacj i znowu
bdziesz móg si poch-

wali Fandou swoim
podbojem.

CO-
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DZIE SZÓSTY
Wyskocz znowu do muzeum.

Wywabiacza plam uyj na witrynie

z SIKOR BOGATK. Diamentem
z piercionka przetnij szyb (kto b-
dzie si przejmowa SROK?) i we
jajo. Nie nerwowo wó je do gniaz-

da pod oknami hotelu i posad na
nim kur, coby je wysiadywaa. Gdy
wylgnie si ptaszyna i dasz jej po-

lata, wyjdzie na jaw jej zodziejski

zmys. Zgarnij nagrod i pójd do
pokoju nr 7.

Ewelina ucieszy si z odzyskane-

go drobiazgu, ale nie wpuci Ci
jeszcze do rodka. Czeka Ci ci-
ka, hydrauliczna praca. Z kosza za-

bierz wizytówk, przeczytaj j
i zadzwo pod wskazany numer.

Chopcy zmyj si z muzeum, wic
zabierz nalecy do nich klucz dwu-
dziestk.

Zejd znowu do podziemia i za

pomoc rury oraz zdobycznego
szalika zaataj szpar w instalacji.

To jeszcze nie wszystko - kluczy-

kiem otwórz szafk (a nie mówi-

em!) i podokrcaj nakrtki na ru-

rach. Pu wod i wró do Eweliny,

która w czasie pierwszej od czasu

awarii kpieli, okae Ci swoj
wdziczno.

DZIE SIÓDMY
Masz ju sze

czci naszyjnika

rodziny Smiht,

ale siódmej

tak atwo nie zdobdziesz. Rozalia

jest mocno nawiedzona i za nic nie

odda tego, co daje jej si i nat-

chnienie. Brakujce ogniwo b-
dziesz musia zakupi u Felixa, po
czym ju spokojnie udasz si do
jaskini za miastem. Tam, po
umieszczeniu w pojemniku 7 ka-

waków naszyjnika, wypadnie klu-

czyk. Kluczykiem otworzysz sejf,

po czym wemiesz diament, któ-

rym z kolei otworzysz... Rozali
oczywicie.

I na tym waciwie mona by za-

koczy t opowie, gdyby nie kil-

ka dodatkowych wydarze. Przede
wszystkim, gdy spokojnie zabawia-

licie si z Rosy, wrócia gowa fami-

lii. Dostae po mordzie, zemdlae
i waciwie nie wiadomo co dziao

si z Tob przez rok. A gdy wróci-

e, czekay na Ciebie wszys-

tkie... a na rczkach miay
cudowne bobaski, które

tak mio umiechay
si do swojego

tatusia.

W tym wszystkim znaie mona
jednak elementy pozytywne. Prze-

cie mogy urodzi si bliniaki, al-

bo inne trojaczki - i w siedem dni

staby si dwudziestojednokrot-

nym ojcem. Poza tym, zawsze mo-
esz poda do sdu producenta

prezerwatyw, a jak to nic nie da,

rn gupa na sprawie o alimenty.

I nie zapomnij o jeszcze jednym
- wygrae zakad honorowy
z Fandou.

Luk
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Uwaga!
Gr dostalimy

w wersji

spolszczonej,

ale nie do koca,
tote cze
nazw, tytuów

(niepotrzebne

skreli)

moe jeszcze



LOST IN MINE

MARKSOFT '95

WOOKIESOET

4
•OMl

za tym trudno przej poziom za

pierwszym razem, bo nie mona
(w kadym razie nie wiadomo mi

nic o tym) „przesuwa" widoku
w dowolnym kierunku, ale po ofiar-

nej stracie pierwszego ycia ma si
wicej szans.

HE

ki gatunku, ale w przy-

padku nowej gry
MarkSoftu nawet nie

J miaem na to ochoty.

Powiem szczerze, bo potem za-

pomn, albo zbytnio zamc -
.LOST IN MINE" mnie zauroczya.
Ale zacznijmy od pocztku.

Najkrócej mówic, jest to gra lo-

giczna z du doz (czarnego...

mlask I) humoru i pomysem. Gr
otrzymalimy jeszcze bez pudeka
i instrukcji, wic nie miaem okazji

pozna legendy, ale myl, e tytu

mówi sam za siebie. Wyglda to

prosto - kierujemy maym, ale wiel-

ce ambitnym humanoidem (skada-

jcym si z kilku pikseli, dlatego nie

jestem pewien co do rasy), który

usiuje wydosta si z labiryntów

kopalni, w której si biedaczek zgu-

bi. Musi w tym celu przechodzi
kolejne poziomy kopalni, co ozna-

cza rozwizywanie kolejnych a-
maców logicznych i zbiera mo-
nety, wszelkie, na jakie tylko trafi.

Jak to zwykle bywa humanoid jest

zdany tylko na siebie i na wasny
umys. Minie nie przydadz mu
si zbytnio, ale ich zanik mógby
mu utrudni poruszanie i wciskanie

przycisków, lewarów ftp.

W kopalni pozostawiono wiele

maszyn, które mog znacznie

zwikszy szanse uratowania.

Wszystkie maszyny s zdalnie ste-

rowane, trzeba znale pilota, eby
móc je uruchomi. Kiedy tylko go
znajdziesz, moesz przebija, dr-
y, wierci i kruszy skay. Problem

polega na tym, e zarówno monety,

jak i pilot zazwyczaj znajduj si za

1 i ------ r
miejscach. To jed-

nak nie wszystko,

Poruszanie si 3^**,>

w pionie moliwe £ £ ^
jest tylko dziki win-

dom. Windy mog
mie kilka postaci: f r t

platform rónej wiel- V ^I

,

koci, zamykanej k*r %L
i wagowej. Co do & ^ *.

platformy, to nie

musz wyjania,
ale dwa pozostae

okrelenia chyba > *o t

niewiele mówi. ^
Winda zamykana
przypomina t, kto- £ £ ^ £ %

r górnicy zjedaj --
*

w dó szybu, a wa- __ . _

gowa to poczone
systemem lin dwie

platformy - jeli jed-

n zjedziemy, to

druga automatycz-

nie podjedzie do
góry. Rónice s
te w poruszaniu

si nimi. Platform

mona porusza
uywajc przycis-

ków umieszczo-

nych w cianach,

,

jak i stojc na niej. Winda zamykana
porusza si jedynie wtedy, gdy kto
jest w rodku i wybiera kierunek,

a waga zjeda jeli kto na ni wej-

dzie (mona wic przebiega obok
niej, nie bdc zmuszanym do zje-

chania). Na dalszych poziomach
mona znale take laski dynami-

tu. A, i zapomniabym - do prze-

mieszczania si pomocne s take
drogi wród

»%$»

.
«:*:*.• r.

tych wszystkich przeszkód to wa-
nie nasze zadanie.

Planowanie w .LOST IN MINE"
jest bardzo utrudnione, bo nieus-

tannie ubiega czas, a tu przed

rozpoczciem nowego poziomu
nie mona nawet zobaczy ogólnej

mapy terenu. Wszystko, czym dys-

ponujemy, to krótka podpowiedz
przelatujca z jednej strony ekranu

na drug,

W grze tej udao si zebra to t co
cieszy najbardziej - dopracowan,
bogat grafik, muzyk, która nie

traktuje moliwoci Amigi po ma-
coszemu (przyzwoite aranacje ut-

worów Jarre'a i D.J. Bobo) i wy-
mienite wplecenie logiki w intere-

sujce to. Oczywicie mona te
doszukiwa si wad, ale w tym
przypadku to szukanie dziury

w caym. Moim zdaniem autorzy

stworzyli blisk ideau gr logicz-

n, w kadym razie jak na wyma-
gania polskie, czyli A500 z 1MB
RAM-u. Lepsze modele Amig mu-
sz jeszcze poczeka na polskich

autorów. Nie mog si powstrzy-

ma, aby nazwa „LOST IN MINE"
najlepsz polsk gr tego rodzaju.

^Zaginiony w kopalni" to jakby le-

mming, lemming znad Wisy...



Uwaga: Kupony prosimy naklei na kartk pocztow i wysa na adres: Top Secret, ul. Suby Polsce 4, 02-784 Warszawa
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7()P siecwet Shareware • Zamówienie

imi i nazwisko (nazwa firmy)

Ulica, numer domu i numer mieszkania

Kod pocztowy Miejscowo

Zamawiam dyskietki TS Shareware nr: D1.D2. D3.D4.D5.D6.



Wybralimy dla Ciejbie
Najlepsze gry (opisy w jzyku polskim) dotr do Ciebie najprostsz

Iz moliwych dróg: do domu, za zaliczeniem pocztowym. Wystarczy
{wypeni kupon i wysa go na podany obok adres.

UWAGA! Nasza oferta obejmuje ponad 550 pozycji na komputery

I PC, PC-CDROM, AMIGA, CD-32, ATARI STOCL, Commodore 64/128.

Katalog z pen ofert wysyamy bezpatnie. Katalog mona zamawia
I równie telefonicznie.

W/sykowa Sprzeda
Wydawnictw Komputerowych

Wydawnictwo BAJTEK
ui. Suby Polsce 2, 02-784 Warszawa

NA7WA KOMP1ITFR ppnnnrFNT WYMAGANIA CENA

Armored Fist PC NovaLogic 386, 4MB, VGA 805.200,- 80,52

Bioforge PC CD Origin 486DX40. 8MB 1 .098.000.- 109,80

Colonization/wersja polska PC MicroProse 386-16, 2MB, VGA, 12HD 854.000,- 85,40

Ecstatica PC Psygnosis 386, 4MB RAM 940.500,- 94,05

Fr^tatira PC CD Psygnosis 386, 4MB RAM 793.000,- 79,30

F-15 Stnke Eagle III PC MicroProse noc okyin dam \/o a 1 nun OlU.UUU,- Ol ,uu

Flight of Amazon Queen PC Renegade 4MB 512.400,- 51,24

Grand Pnx Unlimited PC Hit Squad AT VCaA oce nnn Jb.bU

Harpoon II PC Electronic Atrs 386SX, 4 MB RAM, VGA 793.000,- 79,30

Heli PC CD Gametek AOC 4tD n AU486 .4MB RAM 1 .Uo/ .UOU,- lUo,/U

IndyCar Racing PC Virgin 386DX25, 4MB, VGA, 15MB HDD 561 .000,- 56,10

Kitek & Pfay PC CD EuroPress 386. 4MB RAM 1.098.000,- 109,80

Litil DKril PC CD Gremlin 386, 4MB RAM 695.400,- 69,54

Little Big Adventure

Magie Carpet

PC CD Electronic Arts 486-25, 4MB, VGA 1.037.000,- 103,70

PC Electronic Arts 486DX50, 8MB 854.000,- 85,40

Magie Carpet PC CD Bullfrog 386-25, 4MB. VGA 1 .098.000,- 109,80

Mortal Kombat II PC Acclaim 4MB 1 .403.000,- 140,30

Mortal Kombat II PC CD Acclaim 4MB 1.586.000,- 158,60

Nascar Racing

NBA LIVE '95

Scottish Open

PC
PC CD
PC

Virgin

Electronic Arts

Core Design

386, 4MB RAM
486DX40, 8MB
4MB

732.000,-

854.000,-

585.600.-

73,20

85,40

58,56

Subwar 2050/wersja polska PC MicroProse 386, 1 MB RAM, VGA 793.000,- 79,30

Syndicate/wersja polska PC Bullfrog 386, 4MB, VGA, 12 HD 695.400,- 69,54

System Shock/wersja polska PC Origin 486, 4MB, 30HD 1.037.000,- 103,70

Teenagent PC Metropolis AT VGA 494.100,- 49,41

Theme Park PC Bullfrog 386,4MB
f
VGAVESA, 18HD 793.000.- 79,30

Transport Tycoon PC MicroProse 386, 4MB, VGA/MCGA 854.000,- 85.40

Oferujemy równie pen gam tytuów Kolekcji Klasyki Komputerowej, po bardzo atrakcyjnych cenach!

W naszej ofercie znajduj si równie konsole i gry Pegasus
Proponujemy: , ^yi-,-, „ miii
- konsola Pegasus IO-502 (zasilacz, 2 joysticki) + cartridge „Zota Pitka" 1.790.000,-

179,00 '*r*T m

- konsola Pegasus IO-502 (zasilacz, 2 joysticki) 1 .130.000,-

- cartridge „Zota Pitka" (5 gier na kasecie) 690.000,-

- cartridge z grami ze „Zotej Pitki":

- Big Nose Freaks Out
- Big Nose the Caveman
- Micro Machines
- The Ultima te Stuntman
- Dizzy

- cartridge Dancing Blocks
- cartridge Little Red Hood
- cartridge Side Winder
Chtnym przesyamy równie ofert na produkty firmy Sega

350.000,-

350.000,-

350.000,-

350.000,-

350.000,-

350.000,-

350.000,-

350.000,-

69,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Nazwa Pegasus jest nazw zastrzeon. Wszystkie prawa nale do firmy Bobmark Int

113,00

_L_L i i i i i i i i iImi
I I | J

Na^iickn-I I I I I l l l I I II

Adres: I I I I i I I I I l I I l l I I I I l L±J

l I I I I I l l l I I I I l I I I I I I

prosimy wypenia drukowanymi literami

Prosz o przesanie mi za zaliczeniem pocztowym nastpujcych gier.

NAZWA KOMPUTER ILOSC SZTUK CENA

czna kwota

Naleno zobowizuj si wpaci przy odbiorze przesyki.

Informujemy, e kupon jest wany do ukazania si nastpnego numeru.

Zamówienia nieczytelne lub niekompletne nie bd realizowane.

Prosz o przysanie katalogu na komputer I

poGo s nabawiajcego

podpis rodziców (dla osób poniej 18 lat) .



Top Secret Shareware
Który to ju raz?

Sam nie wiem, przy kadym
nastpnym podejciu zaczynam
od nerwowego szukania w prze-

dostatnim numerze Top Secretu.

Wychodzi na to, e wanie przy-

gotowany zestaw (jest 17 lipca.

1 .45, Soce jeszcze nie wzeszo,
co pisz na podstawie obserwacji

przez okno) ma numer 6. W od-

rónieniu od poprzedniej dyskiet-

ki, na której umieciem kilka na-

rzdzi do grzebania w rónych
rzeczach, tym razem same gry.

Przynajmniej dwie z nich wcig-
ny mnie na kilka(nacie) godzin,

dwóm pozostaym nie daem
szansy i uciekem. Poniewa
miejsca mam coraz mniej (wypie-

raj mnie informacje o starych

zestawach), szybko o dwóch
sprawach. Po pierwsze - od tego

numeru nagrod za opublikowa-

nie czyjego listu w sprawie save-

game'a jest dyskietka Shareware,

domylnie ta z najnowsz wersj
naszego edytora savegame'ów
(obecnie jest to zestaw nr 5).

W zwizku z tym, jeeli nadsya-
cie co i ju edytor macie - pisz-

cie, którym zestawem jestecie

zainteresowani, ebym Wam nie

wysya tego samego po kilka ra-

zy. Po drugie - piszcie, co chcieli-

bycie na naszych dyskietkach

znale (odpowied „duo wszys-
tkiego" zostaa ju wykorzystana
w jednej kampanii reklamowej
i nie bdzie uznawana za prawid-

ow). To tyle uwag natury ogólno-

wojskowej, teraz przechodz do
samego misa.

Waterputer

Import ze wschodu (do blis-

kiego). Prosta gra, logiczna, ale

na czas, wic i element zrczno-
ciowy zaczyna mie znaczenie.

Z góry leje si woda. w rodku
znajduj si kwadratowe elemen-

ty majce z kadej strony albo ot-

wór albo ciank - a cae zadanie

sprowadza si do takiego ich us-

tawienia (obracajc je pojedynczo

lub po cztery), by woda wypenia
wszystkie elementy w jak najwik-
szej liczbie kolejnych warstw.

Cieknca woda zbiera si na dole

zatapiajc niektóre elementy, któ-

re w tym momencie wypadaj
z gry. Cao jest dosy prosta

koncepcyjnie, ale fajna w grze.

Oj nie ma ta gra szczcia, cze-

ka na swoj kolejk ju od kilku

miesicy (gownie dlatego, e sta-

ramy si zapcha dyskietki jak

najdokadniej, nie zostawiajc na
nich dziur - wymaga to dobierania

plików wedug ich rozmiarów tak,

eby w sumie zajmoway dyskiet-

k jak najprecyzyjniej; to samo
zadanie w matematyce nazywa
si problemem jednowymiarowe-
go plecaka...) Co podobnego
kiedy byo na automatach. Pywa
si niszczycielem po powierzchni,

rzucajc bomby gbinowe. Pod
wod na rónych gbokociach
i z rónymi prdkociami pywaj
okrty podwodne i stawiaj miny.

Albo oni nas, albo my ich -
i to

w dodatku pod Windows. Mimo
swojej prostoty gra wciga do te-

go stopnia, e w zeszym roku

(jeszcze na Wspólnej) charakte-

rystyczne dla niej odgosy dobie-

gay ze WSZYSTKICH pomiesz-

cze redakcyjnych (Bajtkowych

te).

WtWanSJ
Wersja „Riska". Na mapie znaj-

duje si kilkadziesit regionów

porozrzucanych po wyspach, ka-
dy region (a moe s to pa-
stwa?) produkuje armie. Armii

uywa si do zdobywania pastw
(czy tez regionów) znajdujcych
si pod kontrol przeciwnika. Kto

zbierze ca pul - wygrywa. To

chyba jedna z najstarszych i naj-

kiasyczniejszych gier strategicz-

nych - w rónych modyfikacjach

pojawiajca si tu i ówdzie co ja-

ki czas. Akurat Jsle Wars" nie

naley do najnowszych imple-

mentacji pomysu, ale na pewno
mieci si w czoówce jak chodzi

o grywalno.

BreakFree 1.0

To ci dopiero eksperyment!

Skrzyowanie grafiki z ,Wolfen-

steina" (cho patrze mona tylko

w jednym kierunku) z. arkanoi-

dem. Jeste ni mniej ni wicej tyl-

ko paletk, moesz si porusza
nie tylko na boki, ale i do przodu -

cao okazuje si by bardzo in-

teresujcym pomysem, moe nie

rewolucyjnym, ale cakiem sen-

sownym (a na samym pocztku
uznaem, e jest to debilne po-
czenie, dopiero jak chwil pogra-

em znalazem w tym smaczek).
Odbijanie piki pozwala na uwol-

nienie si z kolejnych poziomów,
majcych nazwy pierwiastków (po

acinie, eby byo trudniej - jak

komu, he he).

Borek

Kupon zamówienia na dyskietki

TS Shareware znajduje si na
stronie 19.

Zestaw B 1.2 MP

CHEAT 2.07 - Krajowy zbiór cheatów
na PC.

JILL OF THE JUNGLE - gierka zrcz-
nociowa produkcji Eipca.

GAME WIZARD 2.60 - Najnowsza
wersja najlepszego narzdzia do uat-

wiania sobie ycia w grach

MK2 TRAINER - wietny trainer do
Mortal Kombat 2, pozwala wygrywa
nawet jak si ma drewniane rce, mo-
na te go uy do trenowania rónych
rozwiza taktycznych.

Solutlony: TEENAGENT I SOTYS -

no zgadnijcie sami, co to moe by.
Oba pene i po polsku.

TSED - najnowsza i najpeniejsza (jak

na razie) wersja naszego edytora save-

gamów.
HACKERS VIEWER 5.28 - edytor do
plików, z wbudowanym disasemblerem

UNP 4.10 - Narzdzie do rozpakowy-

wania exeków potraktowanych archiwi

zerami.

XOE 3.20 - Podobne do poprzednie-

go, razem stanowi tandem naprawd
trudny do pokonania.

Aby zamówi dyskietki, naley.
- wypeni kupon znajdujcy si na
stronie 19

-cena jednej dysoetta wynos 5.49 zi

(54.900 starych zi) Do tego doda koszt

wysyki, wynoszcy 3,50 z (35.000 starych

z) niezalenie od Ich iloci,

- obliczon sum wpaci przekazem na

nasze konto.

- kupon <oo* odcinka przekazu wysa na

Wydawnictwo ..Bajtek'

TS SHAREWARE
ul. Suby Polsce 2, 02-784 Wimuiw

Nasze konto:

Wydawnictwo „Bajtek"

PBK &A. IX Oddzia w W-wie

370031-534488-139-11

Zestaw 1 1.2 MB

DEU 5.21 - Chyba najlepszy z edyto-

rów do Dooma
GAME WIZARD 2.4 -„Action Replay"

dla PC-tów, samemu atwo zrobisz

niemiertelno!
GAME TOOLS 3.21 -.Game Wizard
lepszy ale trudny.

TABLICE DO „GAME WIZARDA" - 4

gotowe tablice do .GW".
EDYTORY SAVEGAME ÓW - „Do-
om". „Pnvateer". .Raptor", „Reunion".

„Tie Fighter", .UFO", „Mystic Towers",

„Ramzes".

SMALL TOOLS - 2 mae narzdzia:
„Amidecod" (podaje haso do kompute-
ra) i „Break ARJ" (zgaduje haso
w *.ARJ).

SECRET CODES ttd. - TnT do 233
PC-towych gier.

TRAINERS - trainery do do 56 gier

(np. „Ouarantine", „Cannon Fodder",

„TIE Fighter", czy „Heimdall 2").

TRAINERS MASTER v1.0 - Trainery,

ale zebrane razem (75 gier ,Dune II".

^lone in the Dark II". „Flasnoack".

Prince od Persia" czy „Rebel Assaurt").

TS DEMOS - demka Top Secret.

TSTEXTS - teksty PC-towych tlpsów.

kodów (razem 130) i savegame'ów

(36) na PC-ty publikowanych w TS.
UNP v3.10 - Odpakowywacz skom-
presowanych plików EXE.

Zestaw 2 1 ,2m
BANANOID v1.00 - adna odmiana
„Arkanoida" (VGA, powikszone pole

gry - 2 ekrany).

BASSTOUR v3.00 - Bardzo realis

tyczny symulator owienia ryb.

BIPBOP II - Gra arkanoidopodobna
ale nowatorska.

CHEAT v1.10 - 271 tipsów i trainerów

do znanych gier.

JOUST VGA - Znana z automatów
zrcznociówka: pojedynek jedców
na ogromnych ptakach

KRET - Gra logiczno - zrcznociowa,
z wygldu podobna do Tetnsa. zasady
s zupenie inne, a gra si chyba lepiej

MAGUS, 2ND EDITION - Pereka!
RPG. Maa gra, ale niezwykle dobrze
zrobiona. Postaci mog nalee do kil-

kunastu rónych klas, uywa wielu

przedmiotów, dobra grafika.

TEROLIS v1.0 - klasyczny tetris, roz

budowany, dobra grafika, muzyka na
SB i Gravisa.

TOP SECRET SAVEGAMES EDITOR
v1.00 - redakcyjny edytor savega-
me'ów. Przydatny, sporo umie, w opar-

ciu o niego robimy rubryk savegame y
TUROID v1.20 - Klasyczny arkanoid
+ edytor poziomów.

Zestaw 3 UJM
LINE WARS II - Strzeianka kosmiczna
z zaciciem symulatorowym, podobna
do „TIE FIGHTERA" JC-WINGA" czy
.DARK CRUSADERA"

Zestaw 4 1.2 MB

SLOW - Program zwalniajcy zegar

czasu rzeczywistego.

HEXXAGON - Planszowa gra

logiczna.

RIPTIDE - Zrcznociówka
podwodna.



KCIK MAEGO I DUEGO
ATAROWCA IM. KRZYSIA KU-
BECZKI
A kopnijcie w d... ode mnie

Krzysia Kubeczko. Niech si ud-

awi tym kubeczkiem Krzy i b-
dzie z niego Czkaweczko.

Rumun Nawigator

Ja, im Serek Nietoperek,

przyznaj si bez patrzeniana

Atari, i podszywaem si pod
Krzysia Óbeczk (chodzi o list,

w którym pisaem, e K.K. kupu-

je Commodore).
Nietoperek

Protagonici K.K. wyjechali

chyba na wakacje, bo nikt go ju
nie broni, natomiast wszyscy
nadsyaj wulgarno-skandalizu-

jce opisy co zrobiliby, gdyby
spotkali Krzysia. Przy okazji pot-

wierdziy si nasze przypuszcze-

nia co do podszycia si pod Krzy-

sia czowieka chccego zbruka
jego dobre imi atarowca.

AGENTEM BY
Czy mona od Was dosta

kart „SPECJA TOP SECRET
AGENT, bo mi si strasznie po-

doba.

Skodman r+

Nam te si strasznie podoba,

ale jeszcze nie ustalilimy za co

bdziemy j dawa. Na pewno
nie bdzie to kryterium podobal-

noci, w szczególnoci strasznej.

AMIGA RULEZ
Dlaczego tak mao opisów na

Amig? Wikszo to opisy na

peceta. W numerze 6/95 nie by-

o adnej nowoci na Amig,
a opisów byo tylko kilka! Tylko

si nie wymigujcie, e na Amig
nic nie wychodzi nowego (...).

Tomasz Cechowski
Staramy si opisywa wszys-

tko to, co maj nasi dystrybuto-

rzy i producenci. Nie jest tego

wiele, ale np. wanie dosza
mnie wiadomo, e zasuony
na tym polu Tim Soft wysa do
nas paczk z softem, która zagi-

I na w drodze. I jak tu opisywa
gry na Amig?

GARDOWA SPRAWA
(...) Na zakoczenie jeszcze

tylko jedna malutka proba. Cho-
dzi o zakad z dziewczyn (na ra-

zie jeszcze nie moj). Jeeli mo-
ecie to w rubryce „Listy" w nu-

merze wakacyjnym, wrzenio-

wym lub ew. padziernikowym
wydrukujcie jedno zdanie ode
mnie: „MAW pozdrawia Anit".

MAW
W zasadzie nie speniamy ta-

kich prób, ale biorc pod uwa-

g alarmujce statystyki o spad-

ku przyrostu naturalnego uzna-

limy, e musimy Ci przyj
z pomoc, by móg zbudowa
stabilny zwizek funkcjonujcy

na zdrowych zasadach. Nie oz-

nacza to jednak, e otwieramy

biuro matrymonialne. Nasze
dziaanie wyniko z potrzeby

chwili. My te pozdrawiamy jesz-

cze nie Twoj (a moe ju Two-

j) Anit.

„KLIK & PLAY" W PYTA-
NIACH I ODPOWIEDZIACH

1 . Czy moecie poda adresy

miejsc, gdzie mona kupi wy-

sykowo programy „Golden Axe
II' i „Klik & Play"?

2. Jakim sposobem robi si
gry w „Klik & Play"?

3. Jakim procesor potrzebny

jest do uruchomienia „Klik &
Play"?

TeenAgent
1. O „Golden Axe II" nic nie

wiemy. A o „Klik & Play" mona
si zwróci na ul. Okrn 3

w Warszawie, czyli do IPS-u.

2. Sposoby s trzy: pierwszy

opisany w TS 7/95, drugi poda-

ny w wersji CD w Samouczku
i trzeci, najbardziej wyczerpuj-
co opisany w samym podrczni-

ku edytora. Kady z nich jest ta-

ki sam.

3. Wystarczy 386 DX (cho
sensowna praca zaczyna si od

486).

EKOLOGICZNE
POWICENIE
Moja znajoma zgodzia si

zapaci za dugi Kopalnego!

W naturze! (Kopalny nie dzikuj,

odrobisz w polu)

Taan
Zaraz, zaraz czy „w naturze"

to znaczy, e bdzie zbiera
kwiatki i przynosi wierzycielom?

KRYTYKA
Po raz 3 (sownie: trzeci) ko-

mantarz do „Listy" jest taki, e
bekot kretyna jest przy nim ob-

ron pracy doktorskiej. Nie wiem
kto tam pisze, ale przed takimi

kretynami to nawet wiato zaw-
raca. (...)

W „Jest TAKTYCZNIE!" królu-

j jakie gupoty o pizzach i stat-

kach z towarami. (...) A gdzie

czysta taktyka, walki, godziny

mylenia nad nastpnym ma-
newrem, okranie przeciwnika,

konruderzenia, ucieczki,

o przepraszam, gdzie wycofy-

wanie si na z góry upatrzone

pozycje?

Feud
Bd wyrozumiay dla nasze-

go listokomentatora, bo mia on

trudne dziecistwo: do szkoy
pod górk, bili go krzywym dre-

wienkiem po gowie,

a w okresie mo-
dzieczym, kiedy

taksówk wraca
mocno zawiany
z impez, taksów

karze wozili go na
masce rwiPrH7ar

e nie mog
wpuci nietrze-

wego za kierów

nic.

To e w „Jest

TAKTYCZNIE!"
pojawiaj si os-

tatnio same han-

dlówki zawdzicza-
my producentom
i dystrybutorom.

Na pocieszenie

mog doda, e ju
jest par penokrwis-

tych strategii wojen-

nych, których opisy

uka si w najbli-

szych numerach.

KWESTIA
PROPORCJI
Obiecalicie, e

bdzie wicej opi-

sów na konsole

(3/95) i dotrzymali-

cie sowa. Ale rozras-

ta si PEGASUS,
a SEGA si kurczy.

Kurek

Opisujc gry na kon-

sole bazujemy tylko na
tym, co dostajemy od
legalnych dystrybu-

torów danej konsoli,

a od legalnych dys-

trybutorów SEGI os-

tatnio dostajemy
niewiele.

MATRYMO-
NIALNE
Naczelny! !

!

Pewna Ewelina

C. chce z Tob
chodzi!

Todi

Z przykroci mu-
sz w imieniu Naczelne

go odmówi, bowiem on naj-

czciej jedzi (jeli ma spraw-

ny samochód, co si czasem
zdarza) i biedna Ewelina bar-

dzo by si zmachaa próbujc
go dogoni.

MIE TO BRZMI DUMNIE
Co musz zrobi, aby mie

koszulk z napisem TOP SEC-
RET? Mielicie takiew swoich

stoiskach w na PLAYBOX-ie '95.

Mam ju 12 numerów waszego
magazynu, wic moe mi przy-
lecie gratis?

Najder

e ich nie

ma. Ow-
szem, byy
na PLAY
BOX-ie
ale bar-

dzo szyb-

ko znik-

n y

w niewy-

janionych
okoliczno-

ciach. Tylko

Zepsó zd-
y si zao-

patrzy. Cho-

dz suchy, e
moe jeszcze

bd, ale niep-

rdko.

NIEBEZPIECZ-
NE PYTANIE
Chciabym si
dowiedzie
gdzie jest sie-

dziba firmy

MarkSoft.

Kaczor

Donald

Pytanie jest z gatunku pod-

chwytliwych, wic podamy O
tylko telefon, bo w ten sposób

trudniej Ci bdzie przesa bom-
b: (2) 663-93-90.



piej przelij dyskietk na ad-

res NASZEJ redakcji, a nag-

ramy Ci j gratis. Dobrze, e
nie zastosowae tego prog-

ramu w stosunku do twarde-

go dysku, bo te by musia
si z nim poegna.

OWIADCZENIE
Ja pisz w sprawie Krzysia Ku-

peczki, (...) [który] napisa, e jest

dumny ze swojej maszyny Atari!

Ja, Tom the Manic mam IBM-a.

I ja jestem dumny ze swojej ma-
szyny. Mój sprzt ma 8 MB RAM,
CD-ROM i inne szmery-bajery.

Mój procesor 486 DX2/66 MHz
jest naprawd 67 MHz. Poza tym

moja maszyna mnie nigdy nie za-

wioda! Ja kocham mój sprzt!

Tom the Manic
Jestemy dumni, e jeste

dumny. My mamy po domach
podobny sprzt i jeszcze 2 lata

temu te bylibymy dumni. A te-

raz tylko al, smutek, zgrzytanie

zbów i pytanie, cisnce si na

usta: kiedy to Pentium doda-

wa bd do kadego sprzeda-

nego hamburgera?. Bo to co

opisujesz, to konfiguracja MINI-

MUM. I z czego tu by dumnym,
ach z czego?

PECHOWY PROGRAMISTA
„To pytanie kieruj do czowie-

ka znajcego Assembler, a mia-

nowicie. Pisaem sobie taki

program:

MOV DX,03

MOV CX,20
MOV AL,1

INT 26h
INT 20h
i po tym programie popsua mi

si stacja duych dysków,

a wanie niedawno dostaem od
was dyskietk „SHAREWARE"
i nie mog z niej korzysta. Czy
jest jaka odtrutka na ten prog-

ram? Jeli tak to jaki program

t.zcba napisa eby si stacja

naprawia?"

W1KUNIA
Przede wszystkim wyjanijmy

sobie jedn spraw: stacji dys-

ków nie mona zepsu drog
programow, a ju na pewno nie

tym sposobem, który nam zapre-

zentowae. Niestety za-

mazanie danych znajdu-

jcych si na nie zabez-

pieczonej dyskietce nie

stanowi wikszego prob-

lemu i to jest wanie to, co

ten program robi. Efekt dzia-

ania tego programu moe
by taki, e wszystkie zapisa-

ne na dyskietce pliki „znikn",

ale wolnego miejsca nie przyb-
dzie. Jeeli podczas uruchamia-

nia tego programu miae w stac-

ji nasz dyskietk SHAREWA-
RE, to jedynym sposobem na jej

odzyskanie (niestety tylko dysku)

jest proces formatowania. Co
prawda istnieje sposób na odzys-

kanie wszystkich danych znajdu-

jcych si na dyskietce, ale jest

to proces bardzo mudny. Najle-

PO(D)STP
TECHNICZNY
Amiga bdzie istnie

wiecznie i aden PC-et nie

bdzie od niej lepszy. Dla

przykadu: ile to lat byo trzeba,

by powsta PC 586? A Amiga
500 istniaa praktycznie od wie-

ków! Ciekawe kiedy pojawi si
PC 1286, by wreszcie wyprze-

dzi technicznie A1200?
von Moltke

Masz racj co do odwieczno-
ci Amigi. Syszelimy, e Miesz-

ko I wygra bitw pod Cedyni
przeprowadziwszy uprzednio sy-

mulacj komputerow na Ami-

dze, na której zapuci „Defender

of the Crown". A co do PC 1286

to nie pojawi si ju nigdy, bo fir-

my pecetowe najwyraniej dosz-

y do tych samych wniosków co

Ty i chytrze zmieniy nazwy pro-

cerorów na Pentium czy K-5.

PUNKT ODNIESIENIA
Otwieram ja sobie ostatnio pi-

semko zwane „PC Games" (...).

Nagle mój wzrok zatrzymuje si
na rubryce Shareware, a szcze-

góowo na Shareware miesica.

Zgadnijcie jaka gierka zostaa

wyróniona? Oczywicie super,

duper, kupergierka polskiej pro-

dukcji - „TeenAgent". Uradowa-

em si wielce, wic czytam dalej,

a tutaj pochway za wspania
animacj (pewne pismo polskie

potpio t animacj), muzyk,
fabu. Czy to nie cieszy? Pola-

cy zdobywaj rynki Zachodnie!

Johny Zbok
Wszystko w porzdku, tylko

e oni chwal nasz gr jako

SHAREWARE, podczas, gdy
w Polsce bya to gra penowar-
tociowa tzn. fuli price, czyli

„Kings Quest VII", „Heli" czy

„Wing Commander III" Oczy-

wicie mio nam, e gra firmy

Micropolis jest bardzo dobrze

przyjmowana na Zachodzie,

lecz trzeba jeszcze dostrzec

skal sukcesu. O podboju Za-

chodu nie bdzie wtedy mowy.

SYN MARNOTRAWNY
„Hand of Fate" nie mam orygi-

nalnego i bardzo mi wstyd, bo

IPS si bardzo napracowa dla

nas, graczy, a ja to chamsko
skopiowaem (mówi to bardzo

powanie).
MJB

Nam te bardzo wstyd z Twe-
go powodu, cho wykazae
obywatelsk odwag przyzna-

jc si do popenionego czynu,

przez co cho czciowo zma-
zae sw win wzgldem IPS-

u i innych polskich dystrybuto-

rów, w pocie czoa sprowadza-

jcych kolejne zachodnie hity,

piszcych do nich polskie in-

strukcje, a nawet polonizuj-

cych je w caoci. Bo w kocu
kto gry wydaje, eby gra móg
kto.

WIATOPOGLD
Nie jestem komunist, ale co

mi tam, musz to napisa: Ko-

palny najwybitniejszym umys-

em Top Secretu.

Bruno R.

My te nie jestemy komunis-

tami (a przynajmniej tak nam si
wydaje), wic musimy napisa,

e Ty, Bruno R., po tym wszys-

tkim, co czytamy w korespon-

dencji nie jeste w stanie ju nas

obrazi. Nawet w ten sposób!

WIATR W OCZY
Dziwi mnie bardzo wasze

spónialstwo. Otó mamy sobie

21 czerwca, a w kioskach wci
numer majowy (5). Spónienie
przekracza wic prawie miesic.

Naprawi mi to natychmiast.

Maestro

Zdziwio nas wielce takie

spónienie (my mielimy ten

numer 23 maja). Ale z drugiej

strony rozpatrzmy to racjonal-

nie na modelu pogldowym.
Ruchowi (ostatnio S.A.) nie op-

aca si sprzedawa prasy (po-

wanie! bardziej opaca si
sprzedawa dezodoranty).

Mieszkasz w Jeleniej Górze,

czyli na zachodzie kraju. W Pol-

sce przewaaj wiatry zachod-

nie, niestety. Jeli wic Ruch
wyle na zachód samochód
z TS, to przepa paliwa jest tak

duy przy wietrze przeciwnym,

e opaca si nie wysya sa-

mochodu. Ten i tak nic nie zaro-

bi, a przyniesie mniejsze straty

stojc w Warszawie. Std nale-

y poczeka a zacznie wia
wschodni wiatr, bo wtedy straty

bd mniejsze. I tyle wanie,
moim zdaniem, trzeba bdzie
czeka w Jeleniej Górze i po-

zostaych miastach przy za-

chodniej granicy na TS 6

i wszystkie natpne numery na-

szego pisma.

WOLNO EKSPRESJI
Xian Hearpenus kaar ceita ja-

yapura norlisk. Hajdarabab wu-

lumugi larzhou wuhan comag-
liey maypreus plaisance tuca-

sas.

Pan Kramu
Ne rozumimm hnj w zb.

WSPÓLNOTA INTERESÓW
Dlaczego dopuszczacie do

wydawania pism konkurencyj-

nych?

Nietoperek

A dlaczego pisma konkuren-

cyjne dopuszczaj do wydawa-
nia nas? Bo od kogo trzeba spi-

sywa te artykuy, a tumaczy
z angielskiego si nie chce'

ZAPAL TWORZENIA
Czy istniej programy na Ami-

g 1200, na których mona by

robi gry? Jeeli s, to czy mog-
libycie poda ich tytuy i ewenu-

alnie miejsca, gdzie je mona
kupi?

May

ZASKAKUJCA
RZECZYWISTO
Jak ten czas szybko leci. Nig-

dy nie przypuszczaem, e bd
co miesic pisa listy.

Sputor

A ja nigdy nie przypuszcza-

em, e bd co miesic na listy

odpowiada.

Niespodziewanie po raz ko-

lejny na listy odpowiada Sir Ha-

szak, tym razem wsparty tech-

nicznie przez Deana, bowiem
jako nieuczony w pimie nie

rozrónia on kodu maszynowe-
go od maszynisty.



CZYTELNICY NADESALI
Szef kuchni poleca
Drukujemy dzi opis dosy starej gierki, jak jest „Great Esca-

pe'. ale mimo to nadal bardzo jarej. Rzecz nie bya wydana tylko

na Amstrada, pokazaa si równie na ZX Spectrum, a co za tym
idzie jest równie dostpna na PC z odpowiednim emulatorem.
Sam niedawno widziaem j (jako plik do emulatora) w jednym
z warszawskich BBS-ów.

Kilka dni temu odkryem straszn rzecz. Jeszcze nie wiadomo
dokadnie jak do tego doszo, ale obiecywana roczna prenumera-
ta nie zostaa wysana w numerach 5 i 6. Postanowilimy dla au-
torów artykuów z maja opóni j o dwa miesice, bd wic j
otrzymywa przez rok poczwszy od 7 numeru. W wypadku
„szóstki" wysyamy normalnie. Szalenie nam przykro i w ogóle,

posypujemy gowy popioem i obiecujemy nie pi piwa a do ro-
dy.

Jeszcze jedna sprawa: prosz o kontakt z redakcj Ramola, au-

tora opisu „SPITFIRE 40" z numeru lipcowego. Nie jestemy pew-
ni Twojego adresu. Najlepiej przylij nam zwyk kartk pocztow
z penym (!) adresem.

Dean

LIGA POLSKA
Jeli masz ju do meczy pikarskich, zasugujcych na miano

krwawego sportu, a posiadasz „mae" Atari, uruchom sobie Lig
Polsk.

Jest to meneder, który jako jeden z niewielu porusza tematyk
polskiej ligi. Przed sam gr wybieramy, czy bdziemy sterowa
mysz od Atari ST, Amigi, czy te joystickiem. Nastpnie mamy
dwie opcje. Wybieramy nimi trenera i druyn, któr chcemy prowa-
dzi do zwycistwa.

Dalej mamy do czynienia z opcjami:

KARTOTEKA - podaje nam wiek zawodnika, nazwisko, status, jego

form i kondycj.
SPONSORZY - wybór firmy, której reklama bdzie na naszym sta-

dionie (oczywicie za odpowiedni sum).
TRANSFERY - opcja ta pozwala nam kupi lub sprzeda zawod-

nika.

TRENING - wybór zawodnika, którego chcemy trenowa. Ustawia-

my tutaj take intensywno wicze.
TABELA - tego chyba nie trzeba tumaczy.
BILANS - informuje nas o liczbie rozegranych przez nasz druy-

lE3

GREAT ESCAPE

„Great Escape" znaczy wielka

ucieczka. Gra ta przenosi nas
w czasy II Wojny wiatowej, walki

0 ycie. Nazywasz si John
Smith, pseudonim „Ranger". Zos-

tae zestrzelony nad Holandi
przez niemieckiego Messerschmi-
ta. ycie uratowa Ci spadochron,

niestety otworzy on równie zu-

penie nowy rozdzia Twojego y-
cia, jakim jest obóz jeniecki. Cel

gry zawarty jest ju w tytule: uciec

z obozu.

Winiowie mieszkaj w bara-

kach. Równie i Ty przez dwa lata

cikiej pracy dorobie si was-
nej celi. W niej wanie rozpoczy-

nasz zabaw. Jednak Twoja cela

róni si czym od pozostaych.

Czym? Otó pod odsuwanym pie-

cem znajduje si wasnorcznie
przez Ciebie wykopane, podziem-

ne przejae Chyba kady si ju
domyli, ze prowadzi ono na zew-

ntrz obozu. Oczywicie nie mo-
esz tak po prostu sobie przej.
Ucieczka bdzie moliwa jedynie

po zgromadzeniu i waciwym uy-
ciu kilku przedmiotów. Cz
z nich znajdziesz zawzicie prze-

szukujc wszelkie pomieszczenia,

niektóre rekwizyty bdziesz otrzy-

mywa w paczkach od Czerwone-
go Krzya. Jako wskazówk po-

dam, e warunkiem pomylnej
ucieczki jest posiadanie mapy
1 kompasu. Bez nich zgubisz si
i nie przeyjesz powtórnego zapa-
nia. Oprócz powyszych przed-

miotów w tunelu naley zgroma-

dzi: obcgi, latark, mundur nie-

miecki i opat. Uciekaj w nocy. Po
przeciciu drutów kolczastych

przenie map i wró po kompas.
Dla zmylenia straników moesz
spróbowa chodzi w mundurze
niemieckim, tylko nie próbuj w nim

ucieka, bo zostaniesz rozstrzela-

ny za szpiegostwo. Gdy bdziesz
ju za siatk id prosto przed sie-

bie - przy odpowiednim wyposa-
eniu bezpiecznie przekroczysz

granic i bdziesz wolny.

Tradycyjnie ju dobre rady wuj-

ka Marka:
- O ryzykownym postpowaniu

ostrzee Ci czerwony kolor flagi

na maszcie.
- Zamknite drzwi otwieraj klu-

czami, a oporne zamki forsuj wyt-

rychem (wytrych ley w pokojach

oficerskich).

- Jeli goni Ci stranik, ucie-

kaj przez baraki. Powiniene go
zgubi.

- Aby zwikszy morale pod-

nie mundur, uyj go i wyrzu.
- Uwaga: w momencie wsadze-

nia Ci do paki wszystkie otwarte

drzwi zostaj zamknite, a znale-

zione przy Tobie przedmioty s
konfiskowane.

Wskazówek chyba wystarczy,

a wic przyszed czas na ocen.
Otó uwaam, e „Great Escape"

to bardzo fajna przygodówka na
Amstrada. Spdziem przy niej

dobry kilka, a moe kilkanacie

(ju nie pamitam) godzin, dobrze

si bawic. Grafika jest na przyz-

woitym poziomie, ale nie spodzie-

wajcie si niewiadomo czego. Mu-

zyki niestety nie ma, za efektów

dwikowych jest mao i w dodat-

ku s marnie zrobione. Wedug
mnie najmocniejsz stron gry jest

fabua i grywaIno i za to wanie
„Great Escape" mi si podoba
Myl, e miao mog j poleci

mionikom przygodówek, jedno-

czenie yczc im pomylne]
ucieczki.

Marek Lit

Komputer: Amstrad

(i nie tylko - red.).

Producent: Denton Design '87

PRZEDMIOT DO CZEGO SUY

CZEKOLADA moe posuy jako apówka dla wspówinia, który zacznie

robi raban i odwróci od Ciebie uwag.

KLUCZE otwieraj niektóre zamknite drzwi.

KOMPAS niezbdny w ucieczce, dostaniesz go w paczce pitego dnia.

LATARKA niezbdna w tunelach.

OPATA potrzebna do usunicia zatoru w tunelach.

MAPA niezbdna w dalszej ucieczce.

MUNDUR NIEMIECKI potrzebny w nocy, by bezpiecznie mija straników. Rozpozna
Ci w nim tylko komendant obozu.

NOYCE DO CICIA DRUTU dostajesz je w paczce na drugi lub trzeci dzie.

PROWIANT niestety tylko mleko i wdzone ledzie.

RADIO do niczego.

TRUCIZNA zatruty prowiant pozwoli zlikwidowa psa.

WORECZEK nie przyda si.

WYTRYCH otwiera wszystkie zamki.



LOTERIA

KORESPONDENTÓW

n meczy. Dostajemy take statystyki na temat wygranych, przegra-
nych, remisów, a takie o liczbie bramek zdobytych i bramek straco-

nych.

DANE - donosi nam o liczbie posiadanych przez nas pikarzy, po-
daje nam numer ligi, pozycj w lidze, a take nazw naszego zespo-
u.
DALEJ - tu moemy ustali, który zawodnik ma by rezerwowy;

a który ma gra. Z tej opcji przechodzimy do meczu.
Mecz przedstawiony jest jako tabelka, informujca o wyniku w da-

nym momencie.
Po meczu pokazana jest tabelka z wynikami innych rozegranych

meczy. Dostajemy take wykaz liczby przybyych kibiców, dochodach
z reklam, biletów itp. oraz komunikat o formie trenowanego zawodni-
ka - wzrosa czy nie.

Grafika niestety nie jest na wysokim poziomie. Muzyka wystpu-
je tylko przed gr. Dla ambitniejszych graczy polecam jako druy-
n Ark.

„Liga Polska" reklamowana jest jako nowo '95 roku.

STAR FIGHTER
Komputer: Alari XUXE

Legenda: - obszary i ich granice

- droga

miasto

0 - tu siedzi Tharen

- miejsce startu

AGARYAAO

SARAD GAAR
lasy

INNY WIAT
W roku biecym polska firma

MlRAGE wylansowaa nowy hit na
rynku polskich gier - INNY WIAT
- pierwsz krajowej produkcji gr
role-playing. Pozwaa ona wcieli

si w wojowniczego kupca wdru-
jcego po nkanej przez potwory
krainie Core-na-Dome. Twoim za-

daniem jest zaprowadzenie spo-

koju poprzez pokonanie przywód-

cy potworów - Tharena.

Gr rozpoczynamy z kilkoma

sztukami towarów, sabym uzbroje-

niem, 200 szt. zota i 100% siy. Za-

pasy gotówki moemy znacznie

zwikszy znalazszy smoka (pilnu-

je 1000 szt. zota, znajduje si
w górach) lub oywiony posg mi-

notaura (strzee 400 szt. zota, sie-

dzi na kocu lochów), jednak zabi-

cie obydwu nie naley do rzeczy

prostych. Oprócz tego moesz
w górach poszuka diamentów, na
moczarach znajdziesz sakiewk,
a w lochach mae, niestrzeone za-

soby gotówki. W miastach mona
zaopatrzy si w uzbrojenie, po-

handlowa z kupcem lub wynaj
wojsko, tragarzy, czy maga. Woj-

sko pomaga Ci w walce, tragarze

zajmuj si transportem towaru,

a mag (moesz mie tylko jednego)

bdzie wspiera Ci magi w walce

i o ile jego morale bdzie odpo-

wiednio wysokie, po potyczce b-
dzie Ci uzdrawia. Morale (dotyczy

to równie armii) bdzie rosn po
kadym udanym ataku, male za
po kadej ucieczce z pola bitwy.

Przeciwników jest mnóstwo:
w górach s oddziay orków i ban-

dy trolli. W lasach znajduj si le-

ne trolle, wilkoaki i bandy zbój-

ców. Na polach moemy powybi-

ja poudnice. Na aobnej równi-

nie wasaj si szkielety i upiory.

Po moczarach grasuj strzygonie,

topielce oraz jaszczury. Handel
równie bdzie sprawia kopoty,

ze wzgldu na zmiany cen towa-

rów, jednak pewne reguy mona
ustali do atwo. W gbi lasów

najtasze s skóry, na polach za
kawa, przyprawy i tyto. Przy od-

robinie logicznego mylenia mo-
na niele zarobi.

Kupimy teraz za nasze zoto o-
nierzy i wyposaymy w ca ofert

patnerza (na dole widniej ikony

z broni; gdy s janiejsze, znaczy

to, e cay Twój oddzia je posiada)

i moemy ruszy w góry na poszu-

kiwanie Tharena. Nie warto zacze-

pia go z oddziaem mniejszym,

ni 35 wojaków z penym uzbroje-

niem i ogromnym morale (dotyczy

te maga). Nasz przeciwnik posia-

da 100% siy, 100 obrony i 40 ata-

ku. Gdy Tharen bezwadnie padnie

na grunt idziemy na wschód i...

Sprawdcie sami!

Zgodnie z hasem przewodnim „Nie

jestem normalny, czytam Top Secret'

nasza redakcja zadecydowaa, e od
tego numeru bdziemy inaczej poda
wa tytuy rozdawanych ksiek. Wy
obracie sobie, e wymienione niej

rarytasy z Iskier dostali czytelnicy

z listy numeru poprzedniego. Czy to

nie fantastyczne? Czyli wraz z 7 TS
wysalimy takich oto autorów:

Gene Woffe i jego dwie pozycje:

„Miecz Liktora", .Cytadela Autarchy'

oraz ogromny siedmiotomowy cykl

Rogera elaznego: „Ksi Chaosu".
„Znak Chaosu", „Rycerz Cieni", „Atu

ty zguby", „Rka Oberona", „Karabi

ny Avalonu", „Dziewiciu ksit Am
beru".

Nowych czytelników informujemy,

a starym przypominamy, e w losowa

niu udzia bie kada nadesana na
adres redakcji przesyka. Niestety

zdarza si, e pomimo wylosowania
nie znajdujemy na niej adresu lub nie

jest on peny. Redakcja nie wysya
bomb - brak czasu, wic nie macie si
czego obawia.

LISTA OSÓB NAGRODZONYCH
Piotr Bernatowicz, Knurów; Tomasz

Cechowski, aga; Grzegorz Demia-
czuk, Szczecin; Tomasz Doraz, Lod;
Krzysztof Dusz, Wrocaw; Roman
Grygier. Pszczyna-wiklice; Wojciech

Grzyb, Radom; Marcin Jankowski,
Rumia-Janowo; Mariusz Jarczewski

Warszawa; W. Kaper, Sosnowiec; Pa-

we Kostrzewa, Konin; Krzysztof Kra-

szewski, Kozice; Rafa Kurnyta

Szczawnica; Micha Lepczyski, War-

szawa; Grzegorz Lewicki, Rzeszów;
Jakub Lcznar. Nowa Sarzyna: Marek
Lis. Nowa Sól; Sebastian Michalski

Lód; ukasz Mikoda, Bestwinka; Mi-

cha Mirosaw, Lublin; Arek Mix, Lub-

lin; Krzysztof Pasternak, Warszawa;
Marcin Polak. Ostrowiec w.; Micha
Przedziecki, Warszawa; Wiktor

Pszeniczko, Katowice; Rafa Róa-
ski, Leszno; Bartosz Skwarek. Sied-

lce; Marcin Stpniewski. Zgierz; Mar-

cin widrak, Piawa Górna; Micha
Winiewski, Bytom.

Uwaam, e gra jest warta swo-
jej ceny. Fabua jakby z powieci
fantasy, nieza grafika i dwa moty-

wy muzyczne (przecza si je

OPTIONem) wprawdzie nie naj-

ciekawsze, ale doskonale pasuj-
ce do klimatów gry. Wprawdzie jak

na gr RPG INNY WIAT jest tro-

ch za prosty, jednak kady sza-

nujcy si atarowiec powinien

mie j w swojej biblioteczce

z grami.

Bartomiej & Szymon Ender
Komputer: Atari XL7XE.



SPRZEDA WYSYKOWA i

Pyty gówne Kontrolery

486 be/ CPU. 256k cache. 3* LB ZD / ,ou zj ir>p iii i nlUC L/U LO iq sn j\

486 bez CPU. 128 kache. PCI JUU. 1 U ZI / /,UU Z!

586 bez CPU dla P60/P66 406,40 zJ IDE L/O PCI 93.00 z

Procesory \f rtnif fii*v* 1 1 'Ml 11 II >

U5S - Supcr40 l*O, IU ZI jVUrt MUINd •iJV,UU ZI

486DX2-66 305.40 z bVOAU.<£o LK UAbWCJU 573,70 z
486DX4-I00 -t_4.V<> / C\//~*A fl TO I D Ml n\'\LYtnbYUAU.Jo LK INI DAhwtKJ 628,80 z
Pentium-66 847,20 z 5VUA ID LK INI UAr.W(K) 810,10 z

Ukady Pamici Dyski twarde - SeagateyConner
1MB os ir\ t\yo,jv zi 430 MB 419,60 z
4MB .tjo^JU ZJ 545 MB 464,80 z
4MB PS/2 i<o sn /JJiJ.ju ZI 720 MB 573.70 z
8MB PS/2 703,80 z 855 MB 648.00 z
16MB PS/2 1 JZB.lAJ Z 1080 MB 839,30 z

Kart> graficzne Obudowy
SVGA512k 106.20 z Mini Tower 106.20 z
SYGA1MB 159.40 z
SYGAS3-82C805 1MB LB 225.80 z Akcesoria

SYGAS3 1MB PCI 265.60 z Sound Blaster 2.0 Value Edition 1 38.70 zl

SVGA Diamond Steallh 64 956,10 z Sound Blaster 16 Value Edition 296,80 z
Sound Blaster MultiCD 354.80 z

FFD Sound Blaster AWE32 687.10 z
1.2 MB 119.50 z GRAVIS ULTRA ACE 332.30 d
1.44 MB 79.70 z GRAVIS ULTRA SOUND

GRAVIS ULTRA SOUND MAX 568.80 zJ

CI) ROM Mysz 26,60 z
Mitsumi 4x(FX-400 E-1DE> 473.10 z Klawiatura 47.80 zl

CD ROM 2x E-IDE 332,00 z
Ceny me zawieraj podatku YAT

SPRZEDA NA RATY BEZ YRANTÓW

Na oferowane przez nas

elementy dajemy rok

gwarancji, dwa lata

bezpatnego serwisu

i gwarantujemy fachow
telefoniczn pomoc

techniczn!

lafeT^rfal

UNITRA
multimedia S.A.

Jeeli Twój komputer posiada

kart dwikow oraz napd
CD-ROM - przyjd do nas !!!

Oferujemy wybór dziesiciu najpopularniejszych

gier wg "Computer Gaming World" (najbardziej

uznane pismo graczy komputerowych w USA),

oprogramowanie do nauki jzyków obcych oraz

wiele innych, ciekawych pozycji...

Jeeli jeszcze nie masz karty dwikowej,
napdu CD-ROM - moesz to kupi u nas!

Komputery i laptopy multimedialne, karty

dwikowe, napdy i "szafy" CD-ROM.
joystick'i, oprogramowanie

- wszystko w jednej firmie...

Prowadzimy równie sprzeda
wysykow za zaliczeniem pocztowym:

1. Panzer General - 80z
2. Wing Commander 3 - 170z
3. X-C0M - 170z
4. TIE Fighter - 165z
5. DOOM - 165z
6. Master of Orion - 165z
7. Hereie - 16Sz
8. Magie Carpet - lOOz
9. NASCAR Racing - llSz
10. Warlords - 165z

Oprogramowanie do nauki jzyków wykonane
w oparciu o Automatic Speech Reeognition
- system umoliwiajcy "rozmow" z

komputerem i sprawdzanie poprawnoci
wymowy (kady pakiet zawiera mikrofon):

1. Jzyk angielski - 197z

2. Jeyk niemiecki - 197z

3. Jzyk francuski - 197z

ul. Marszakowska 82 pok.304, 00-517 Warszawa, tel.: (0-2) 623 66 82, fax: (0-22) 29 91 71



Prosz pastwa szkoda, e pastwo tego nie wi-

dzicie, jeden z najbardziej pasjonujcych meczy w tej

rundzie rozgrywek! Spotkanie druyny orków ze

szkieletami. Aktualnie wynik jest 3 do 3 i cay czas wi-

dzimy ataki zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Do
koca spotkania zostaa niecaa minuta, nie powinno

si ju nic zdarzy, ale co to?! Tak. praw stron prze-

bi si przez siln lini obrony szkieletów ork, do nie-

go podanie, zapa, biegnie teraz ju do kocowej linii

boiska, spogldam na zega- tak. jeszcze 10 sekund,

z kad chwil pokonuje koiejne metry, jest ju prawie

na miejscu, widz jak trener i reszta zawodników pod-

rywaj si z miejsc co wykrzykuj, szkielety kapi
szczkami i zgrzytaj zbami, jednak to wszystko

zostaje za jego plecami, on z pik przy ciele posuwa
si do przodu, ju tylko metr, jest. przyoenie!!! Ko-

niec meczu, jakie zamieszanie wokó napastnika or-

ków, studio poprosz zblienie, tak syszymy co mówi
trener do naszego bohatera

- Co Ty zrobi, ty duma zielona pao!
- Ale szefu tylko bieguem, no i jak szefa kazaa to

ja pooy tern pi za lini, no co?
- Ty pao mitowa, nie za t lini, za tamt - tu

zdenerwowany trener orków wskaza na przeciwny

kraniec boska, gdzie wyranie wida byo tablic

wietln z duym napisem .4:3 dla szkieletów". Có,
orki zawsze znane byy ze swoich roztargnionych,

zalepionychdz zwycistwa umysów.

Oto kocówka jednego z wielu meczy rozgrywa-

nych w krainie Warhammera, mrocznym wiecie wy-

mylonym przez twórców z firmy GamesWorkshop.

W tym wiecie spotkamy orki, szkielety, skaveny

(szczuroludzi). ludzi. elfy. krasnoludy, nizioki (krewni

hobbitów) i wiele innych ras.

Wyobracie sobie, e w tym

wiecie take istniej rozgryw-

, -y, i

, ki w football, a w zasadzie

\ V >J w jego warhammerow odmia-

n nazwan Blood Bowl. Jest

to gra zbliona do footballu

?-™M$l>* W& amerykaskiego, z t rónic
( 'OnpT? tylko, e troch bardziej brutal-

na. Zasady s proste. Staj

^^^^^—P^ orzeciwko sobie dwie druyny.

J£ry >m kadej z nich jest

j^^JK^^J^j przeniesienie p iki przez lini

obrony przeciwnika i dotarcie

z ni za przeciwn lini koco-
w boiska. Tutaj zawodnik,

który z pik w rkach przekra-

cza Uni dokonuje tzw. przyo-

enia, które premiowane jest

punktem dla jego druyny.

J Wygrywa ta druyna, która po

zakoczeniu drugiej poowy
(koniec meczu) uzyska wik-

sz liczb punktów. Oczywicie w trak-

cie tych jake sportowych zmaga, do-

chodzi do brutalnych star, wywrotek,

kontuzji, a nawet trzeba to przyzna -

zgonów. Jak wida jest to sport dla

prawdziwych mczyzn, a w zasadzie

lepiej byoby napisa samców, gdy b-
dziemy mieli do czynienia z rónymi
druynami, nawet mumii i szkieletów.

Jak to bywa w rónego typu RPGo-
watych (Role Playing Games, nie myli
z rcznym granatnikiem przeciwpan-

cernym RGPpanc) wynalazkach, roz-

grywka przypomina gr strategiczn -

zawodnicy maj okrelon liczb pun-

któw ruchu, które wykorzystuj w ok-

relony przez nas sposób.

Mamy do dyspozycji dwa rodzaje

rozgrywek. Pierwsza dla tych co chc
szybko rozegra mecz pogldowo-spa-
ringowy, jest to tzw. EXHIBITION, czyli

mecz towarzyski (czyt. nietowarzyski).

Druga to rozgrywki penej ligi (LEAGUE)
Blood Bowl. Do rozegrania jest kilka-

nacie pojedynków pomidzy rozloso-

wanymi parami druyn. Zwycistwa s
punktowane (2 zwycistwo, 1 remis. 0

poraka). W kadej kolejce odpadaj
druyny majce najmniej punktów, a
zostan tylko dwie. One wanie rozgry-

waj pomidzy sob pojedynek finao-

wy o zdobycie pucharu i mistrzostwa li-

gi. Jednak aby go zdoby trzeba wie-

dzie co o samej grze. Jak to bywa
w naszym zwyczaju postaram si poda

KILKA WSKAZÓWEK.
- opcje w trakcie gry to kolejno od lewej

do prawej: bieg, wlizg (dwa dodatko-

we kroki), podniesienie wywróconego
zawodnika, skok (tylko ci którzy maj t
zdolno), szczcie (wiksze prawdo-

podobiestwo sukcesu), wczenie
wspóczynników, przejcie do menu
gównego, podanie piki (rzucenie

z moliwoci nie zapania), podanie

piki (z rk do rk. 100% pewnoci),

podniesienie piki z ziemi, uderzenie

bez awansu (pewniejsze i silniejsze),

uderzenie z awansem (po odsuniciu

zawodnika moemy za nim pody),
nieczyste zagranie (tym mona dobi
lecego przeciwnika - moliwo fau-

lu), zakoczenie tury.

- Kada z poów ma 8 tur. Na samym
pocztku gry wcz opcj wspóczynni-

:iesz atwo
irzy zawod-

koczy si
przegnania przez

lub na yczenie

ków, w ten sposób

orientowa si gdzie s

nicy, a gdzie sabsi,

z chwil straty piki,

atakujcego starcia

grajcego.
- MA - punkty ruchu; ST - sia istotna

przy uderzeniach, AG - zdolnoci,

umiejtno rzucania i apania piek; AV
- apanie zawodników i uciekanie .a-

paczom".
- Zanim cokolwiek zrobisz zorientuj si
kto ma jakie wspóczynniki (najeda-
jc na poszczególnych zawodników).

Atakuj na samym kocu. Uwaaj uy-
wajc wlizgu, masz wtedy due praw-

dopodobiestwo wywrotki, równajcej

si stracie piki.

- Atakuj pewnie tych co maj niszy ST
od Twojego. Atakujcych przeciwników

otaczaj swoimi zawodnikami, nawet je-

eli maj sabsze ST W momencie gdy

zawodnicy stykaj si ze sob s
w swoich strefach wpywów Ucieczka

ze strefy wpywu wie si z tym, e
który z Twoich zawodników moe
chwyci i obali na ziemi uciekajce-

go, czym zakoczy jego tur. Dodatko-

wo takie przechwycenie najczciej

koczy si tragicznie dla uciekajcego.

Wielu przyoe, setki wrae i dob-

rej footballowej zabawy yczy

EMILUS

Producent: Microleague lnteractive

Rok produkcji. 1995

Komputery: PC



Jest taktyczni r

Frontier II
-

First Encounters

3

Dla prawdziwych romantyków
rozgwiedonego nieba David Bra-

ben przygotowa trzeci wersj gry

„Elit", czyli drug „Frontiera", czy-

li po prostu „First Encounters". Nie

bd si rozwodzi nad postpami,
jakie poczyniono przez te kilka lat

w technice komputerowej. Nakre-
l natomiast obraz tego, co osig-
niti w cigu ponad tysica lat

dzielcych nasze czasy od brabe-

nowskiego wiata.

Jest rok 3250. Wszechwiat sta

si scen gigantycznej „space

opera". Setki tysicy potnych,
wyadowanych po brzegi frachtow-

ców przemierza gwiezdne szlaki.

Tysice piratów czyha na dogodn
okazj do przechwycenia towaru

lub ponur zabaw z ospaym
transportowcem, koczc si
rozsianiem w przestrzeni kilkuset

ton radioaktywnego miecia - po-

zostaoci statku, towaru i zaogi.

Policja zabawia si z panienkami.

Wszelkiej maci szulerzy, kombi-

natorzy i garstka obieywiatów
planuje w zaciszu kosmicznych

portów kolejne wyprawy. Wród
nich i my szukamy swojej szansy

doronienia si majtku.
Imperium i Federacja podzieliy

midzy siebie wikszo syste-

mów. Reszta, by nie by bezbron-

na, utworzya Zwizek z wasnym
prawem i policj. Cho od zako-
czenia Wielkiej Wojny mino kilka-

set lat, na granicach wci tl si
lokalne konflikty. Kto zgadnie dla-

czego na Zeesi nagle wzrós popyt

n medykamenty i cik bro?
Có takiego jest na Diso, e hordy

piratów pojawiaj si natychmiast

po hiperprzestrzennym skoku?

Czy sprzeda diamentów na gie-

dzie na Veliaze warta jest ryzyka

zwizanego z atakiem kilku pluto-

nów Sidewinderów i Viperów?

Do naszej dyspozycji jest kilka-

dziesit typów statków: od midzyp-
lanetarnych promów, poprzez tran-

sportowce i redniej wielkoci okr-
ty bojowe a do wacych tysice

ton kolosów, uzbrojonych w dzie-

sitki rakiet i baterie laserów stru-

mieniowych. Niestety, aby pozwoli
sobie nawet na redniej klasy statek

trzeba sporo popracowa. Handel,

dodajmy - uczciwy, jest podstaw.
Mona oczywicie przemyca bro,
narkotyki czy niewolników, ale jed-

na gupia wpadka i wysoka grzywna

mog spowodowa, e bdziemy
zmuszeni sprzeda statek i zosta
pomywaczem gdzie w zapadym
porcie na Urtice. Jeli nie czujemy

si zbyt pewnie sami, moemy
wstpi do armii Federacji lub Impe-

rium. Najpierw bdziemy tylko ku-

rierami, lecz w miar postpów
w subie moemy zosta wysani

z dobroczynn misj wykoczenia
mafiosa, podwójnego agenta czy

po prostu senatora o nieprzyjaznej

opcji politycznej. Jeli udowodnimy
swoj przydatno, zostaniemy do-

puszczeni do tajnych planów ataku

na wrogie bazy. By bombardowanie
zostao precyzyjnie przeprowadzo-

ne, sztab bdzie potrzebowa dok-

adnych zdj znad celu. Oczywi-
cie sami musimy je zdoby.
Gdyby jednak znudzia nam si

liska droga wojskowej kariery,

zawsze moemy troszk pohan-

dlowa, przerzuci trefne doku-

menty na drug stron Drogi

Mlecznej, wykoczy piratów w ja-

kim mniej znanym ukadzie, czyli

po prostu zosta samotnym wil-

kiem przestrzeni. Jednym sowem,
cichy domek za nami, a Wszech-
wiat przed nami...

„First Encounters" nie szokuje

grafik. Owszem, adne tekstury,

256 kolorów, ciekawe ksztaty ok-

rtów i stacji. Ale w sumie nic pory-

wajcego. Podobnie ma si rzecz

z muzyk. Kilka kawaków znanych
mistrzów (Mussorgski, Strauss)

i kilka wasnej produkcji. Jednak ta

gra posiada swoist atmosfer.

Jest to co, czego nie da si zast-
pi feeri barw i szesnastoma ka-

naami fonii. Nie ma chyba nic

pikniejszego ni widok krowni-
ka startujcego z popkanej, beto-

nowej pyty portu kosmicznego
i unoszcego si w ogniu czterech

silników oraz dwik zaczepów cu-

mujcych w stacji Li Ouing Jao...

Troch porad starego pilota:

Jeli zostaniesz zaatakowany,

ustaw spokojnie selektor kursu na
wroga i wcz autopilota. Strzelaj

natychmiast jak bdzie w obrbie
celownika, sekunda spónienia
i po Tobie.

Oszczdzaj rakiety na statki, któ-

re musisz przechwyci podczas
misji. Wystrzelenie rakiety w kierun-

ku statku, którym podróuje poszu-

kiwana przez Ciebie osoba powodu-

je, e napadnity przestaje ucieka
i zaczyna Ci ostrzeliwa. Zniszcze-

nie go jest wtedy o niebo atwiejsze.

Sprzedajc statek pozbd si
caego osprztu. Inaczej stracisz

go bez adnej rekompensaty.

Sprzeda pozwoli Ci na uzyskanie

chocia kilkudziesiciu procent ce-

ny zakupu.

eby zniszczy wrog baz po-

ciskiem nuklearnym nie musisz si
do niej bardzo zblia. Z odlegoci
kilku, kilkunastu tysicy kilometrów

odpal rakiet i wcz maksymalne
przyspieszenie czasu. W dziewi-

ciu przypadkach na dziesi cel

zostanie zniszczony, a aden wrogi

statek nie zdy opuci hangaru.

Jeli chcesz szybko stan na

nogi pod wzgldem finansowym, na
samym pocztku sprzedaj cae be-

zuyteczne w tej chwili oprzyrzdo-
wanie. Pozbd si rakiet lasera

i skanera przestrzennego. Kup du-

o paliwa i pole do sektora (0,0) dc

Ukadu Sonecznego. Zacumn
w jakiej stacji orbitalnej i sprzeda

jeszcze osony atmosferyczne oraz

reszt paliwa, tak by zostaa 1t Za

uzyskane fundusze zaaduj state*

towarami luksusowymi i alkoholer.

Na razie duo tego nie bdzie, a*
nie szkodzi. Pole nastpnie do

Boston Base w ukadzie Gwiazd?

Barnarda - niecae 6 lat wietlnycr

w lewo w sektorze (-1,0). Tam
sprzedaj towar i kup komputery luc

roboty. Wró do Ukadu Soneczne-

go. Poszukaj na tablicy ogoszenio-

wej czy kto nie potrzebuje czego
z Twojej adowni. Jeli tak, to sprze-

daj to za son cen. Potem znów*

kup alkohol i „luksusy", sprzeca

w Boston Base, kup komputery, ro-

boty; wró, sprzedaj, itd. Cay biz-

nes polega na tym, e towary atwr

dostpne w jednym ukadzies bar-

dzo poszukiwane w innym. Szcze-

gólnie w zbiurokratyzowanym Uka-

dzie Sonecznym s due szanse

na atrakcyjne oferty kupna kompu-

terów i robotów. Na takich transak-

cjach atwo uzyska kilkukrotne

przebicie (np. 550:1780 lub

330:1080). Inn wan cech jes

gwarancja bezpiecznych przelotó*

Latajc w wymienionych systemacf

ANI RAZU nie natrafiem na jakie-

kolwiek próby ataku ze strony pira-

tów i innych typków. Wstarczy usta-

wi autopilota, przyspieszy upyw
czasu i ju jestemy na miejscu

Jeli dorobimy si kilkudziesiciu ty-

sicy kredytów, kupujemy pojem-

niejszy statek i powtarzamy ca za-

baw od pocztku, a do osigni-
cia satysfakcjonujcej nas sumy.

HardMan, Cobra Mk. III nr

rej. MV-844, port macie-
rzysty Sol/Earth/Sydnc

Producent: David Braben,

GameTek
Dystrybutor: Licomp

Komputer, na którym pdzi: mir*-

mum PC 386 4MB AdLib
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nederach. W kocu byo ju te-

go troch. Firmie Impressions
udaa si jednak ta sztuka dzi-
ki ekshibicjonistycznemu uka-

zaniu ciemnej strony wspó-
czesnego futbolu.

Ju na pocztku gra pozwala
nam wybra czy bdziemy pos-

tpowa uczciwie, czy te poz-

wolimy sobie na mniejsze i wik-
sze kanty. Potem, niezalenie od
tego czy wybralimy kantowanie
czy nie, czeka na nas edytor

(mona pozmienia wspóczyn-
niki pikarzy), dziki czemu mo-
emy pokantowa w majestacie

prawa czynic np. z druyny VI-

ligowej zbiór gwiazd pikarskich

wiatowego formatu.

mina o koniecznoci wybudowa
nia tego lub owego. Konsekwen
tne ignorowanie decyzji Zarzdu
równa si zwolnieniu z klubu.

Ale zacznijmy od Twych za-

da. Nalee do nich bdzie se-

lekcja zawodników (podpisywa-

nie kontraktów, wystawianie na
list transferow, szukanie za

porednictwem trenerów no-

Itimate

Soccer Manager
- tam naliczaj odsetki (im wik-
sza suma na koncie tym opro-

centowanie mniejsze!). Na co
wydawa pienidze pozosta-

wiam Twej inwencji.

Oszustwa
Szczciu trzeba niekiedy po-

móc. Jeli brakuje Ci zawodni-
ka na jak pozycj, moesz

GROUND I MPROUEMENT S
STAMDS

( 10000 CAPACITY)
( iOOOO CAPACITY)
( 102S.0 CAPACITY)
•: 10 2SO CAPACITY)

CATERING

Czym rzdzimy?
Gdy ju zdecydujemy si, ja-

kim klubem bdziemy zarzdza,
wybieramy sum, któr bdzie-
my dysponowa na starcie (to

taki wybór poziomu trudnoci).

Teraz ju spokojnie moemy
spojrze na swe woci. Jak b-
d wielkie zaley od wczeniej-
szego wyboru druyny: jeli

wybralimy Migowy Manchester
Utd.. bdziemy dysponowa ba-

rami, sklepami w rónych roz-

miarach, stadionem z ogromn
liczb miejsc, a nawet luksuso-

wymi loami dla VIP-ów; jeli

zaczniemy od VI ligi na terenie

klubu bd tylko budynek za-

rzdu, Twoje biuro i bank (?!).

Reszt zbudujesz sobie sam.
Nie jeste tu najwaniejszy
- trudno w to uwierzy!

Sytuacja jest prosta: Ty rz-
dzisz wszystkim, Ciebie rozli-

cza Zarzd klubu. Twa podleg-o jako menedera jest tak

wyrana po raz pierwszy w tego

typu grach.

Zarzd, trzeba przyzna, jest

bardzo przykry w dotyku: wtrca
si do skadu, jeli ustawisz ta-

ki, z którym Twój asystent si
nie zgadza (tak, masz wasnego
asystenta i moesz go pyta

wych talentów), zatrudnianie tre-

nerów (max. 5, a specjalnoci

trenerskich jest 7), rozbudowa
stadionu (miejsca stojce, sie-

dzce, trybuny kryte, loe
w trzech sortach) i infrastruktury

wokó niego (sklepy, restauracje,

snack-bary, stoiska z programa-

mi, drogi dojazdowe, parkingi).

Oczywicie take pozyskiwanie

pienidzy na to wszystko.

Pienidze
Pienidze po-

zyskujesz nieco

inaczej ni w do-

tychczas znanych
mi menederach.
Nie ma premii za

wygranie pucha-
rów (a dlaczego?)

i opat za transmis-

je telewizyjne (no,

nieee!), ale za to

trafiaj si sponso-

rzy, reklamodawcy,

transfery zawodni-

ków oraz wygrane za obstawianie

wyników meczów wasnej druy
ny, co jest najmniej pewnym
ródem za to o potencjalnie naj

wyszych zyskach. Jeli w Twym
biurku pojawi si spora suma
(zazwyczaj okA000.000 funtów)

radz pienidze odda do banku

zaproponowa klubowi, w któ-

rym znajduje si upatrzony za-

wodnik, pewn sum, by uat-

wiono Ci zakup. Równie pie-

nidze mog pomóc wygra
mecz ostatniej szansy.

Miej si jednak na bacznoci:
proponowanie zbyt maej sumy
prowadzi do odmowy klubu,

z którym rozmawiasz, a informac-

je o rozmowach zaraz pojawiaj

si w prasie. Gdy s to wpadki

rzadkie, spadnie zaufanie zarzdu
i nic poza tym. Gdy zapi Ci kil-

ka razy w krótkich odstpach
czasu - wylatujesz z pracy.

Par rad
1. Asystent to dobra rzecz,

ale: jeli chodzi o ustawienie

druyny nie suchaj go nigdy,

o skad - czasami. Mówic
o treningu zazwyczaj ma racj.

i

MAMCHESTER UTB
O

CAWTOWA
BUTT

2. Wybieraj umiarkowane od-

powiedzi dla prasy - sympatia
kibiców.

3. Czsto sprawdzaj morale
zawodników i dugo ich kon-

traktów - inaczej moesz ich

straci, bo spadnie morale i nie

bd chcieli rozmawia
o przedueniu kontraktu. Naj-

lepszym lekarstwem na spadek
morale jest nowy kontrakt

z wysz ga.
5. Nie przesadzaj z edytorem.

Jeli wyedytujesz zbyt silny zes-

pó w stosunku do pozostaych
druyn w lidze moe si zda-

rzy, e zdobdziesz ponad 128
pkt, zrobisz tym samym przekrt
licznika i spadniesz z ligi!

4. Czsto zgrywaj stan gry na
dysk. Zwaszcza gdy obstawie
wynik meczu.
Dlaczego to jest dobre?

Przyznam, e w tej grze podo-

ba mi si wiele rzeczy: moliwo
modyfikowania standardowych
ustawie zawodników (czy gracz

ma biega bardziej po skrzydle,

czy te ma si zaj indywidual-

nym kryciem zawodnika druyny
przeciwnej), ocenianie zawodni-

ków po kadym meczu, dziki

czemu wiadomo, kto utrzymuje

równ, wysok form, nieze arty-

kuy pomeczowe w gazetach (te

listy kibiców na amach), ciekawie

rozwizany mecz (brak figurek

zawodników, ale mona obejrze
cay jego przebieg), wygodna ob-

suga, wbudowany edytor, sporo

statystyk. Myl, e po tych paru

sowach zachty kady mionik
menederów signie po „Ultimate

Soccer Managera"

Sir Haszak
Producent: Impressions
Rok produkcji: 1995
Komputer: PC 386
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HESTER VTD

F1NRL RESULT
rD STAFFORB RAMGERS*

1

MAY



Jest taktycznie
fi

Kiedy
byem cokol-

wiek modszy, czyli

gdzie tak w okoli-

cach Wojen Napole-

oskich, czytywaem
z upodobaniem po-

wieci MacLeana. Li-

teracki Nobel to mu
raczej nie grozi, ale czytao si go
dobrze - zawsze bya tam jaka
nieza laska, czarny charakter, taj-

na organizacja i facet z elaza,

który ze zaman nog i funtem

oowiu w ramieniu rozprawia si
z ludmi czarnego charaktera za-

nim i jemu dobra si do skóry.

Taki wanie jest Jagged Allian-

ce". Gdzie na poudniowym Pacy-

fiku znajduje si wysepka Metavira.

Na teje wysepce w 1952 roku

przeprowadzono prób nuklearn.

Po latach okazao si, e na wyspie

ronie 110 zmutowanych drzew

(Fallow trees). których sok zawiera

substancje o dziaaniu leczniczym.

Niestety, drzewa te nie wydaj na-

sion, nie ma wic co liczy na

zwikszenie ich liczby. Na wyspie

mieszka Jack Richards. najmujcy
tubylców do zbioru soku i sprzeda-

jcy zbiory firmie farmaceutycznej.

Jack ma córk (to ta laska) - nau-

kowca biologa- która w laborato-

rium zbudowanym na wyspie usiu-

je rozmnoy drzewa. Jej asysten-

tem by Lucas Santino (to ten czar-

ny charakter). Gdy poar zniszczy

laboratorium, Santino zapropono-

wa budow dwóch nowych - jed-

nego dla Brendy (to ta córka), dru-

giego dla niego, na drugim kocu
wyspy. Zanim Richardsowie si
obejrzeli, ludzie Santino kotrolowali

ca wysp. W tym momencie zja-

wiasz si Ty. Korzystajc z kontak-

tów z A.I.M. (to ta tajna organizacja

- Association of International Mer-

cenaries), masz wynaj grupk
specjalistów, którzy pod Twoim do-

wództwem wyczyszcz wysp z ro-

bactwa i zaprowadz porzdek.

Nie bez powodu rozpisaem si
o tej legendzie, bo w grze - cho
mona j traktowa jak czysto

strategiczn - wtek fabularny

przeplata si z militarnym, podob-

nie jak w „Wing Commanderach".
Wprawdzie brak tu wstawek ani-

mowanych, co jaki czas pojawia

si jedynie Jack lub Brenda i opo-

wiadaj, co si wydarzyo lub co

o nas myl, jednak jest to dosy,
by zbudowa sobie bardzo szeroki

obraz sytuacji, zwaszcza gdy do-

da si do tego komentarze wyga-
szane przez przewodnika-tubylca

(wecie go koniecznie ze sob!)
Co nieco o konkretach

Gr zaczynamy od skontakto-

wania si z A.I.M. i wybrania kilku

(do omiu, ale wtedy nie da si
skorzysta z usug przewodnika)

najemników. Kady z nich opisany

jest jak zwykle ca seri paramet-

rów, z których dwa najwaniejsze

to zdrowie i celno (marksman-

ship), po nich za trzeba

zwróci uwag na pen-

sj (bo tym, czego mamy
nie za duo, jest wanie
gotówka) i dowiadcze-
nie. Po kilku dniach

zwykle wyjdzie na jaw,

e nie wszyscy nasi lu-

dzie lubi si nawzajem
albo nie wszyscy nam
pasuj - na przykad Ga-
ry Roachburn nie lubi

Larrego-puna, a Fidel

Dahan (skdind wiet-

ny strzelec i fachowiec

od materiaów wybucho-
wych, to bardzo rzadka

umiejtno), kiedy

zacznie do kogo strze-

la, nie wykonuje ad-
nych innych polece, na-

wet jeli stoi na rodku
polany otoczony przez

omiu facetów z M16
w rkach. W skrajnych

przypadkach ludzie odej-

d z Twojego zespou
sami; jeli bdziesz ich

zwalnia, inni mog si

poczu uraeni... Sytuacja potrafi

by skomplikowana.

Nastpny etap to pójcie spa,
po którym trzeba si wzi do ro-

boty. Cztery podstawowe zadania

na kade rano to obsadzenie tu-

bylczymi stranikami naszych sek-

torów, wysanie tubylców na zbiór

soku, przydzielenie zada i sprz-
tu najemnikom (mog pój w po-

le, leczy, by leczonymi, napra-

wia lub trenowa, mog te po
prostu lee brzuchem do góry)

i wybór sektora, z którego zacznie-

my akcj. Najwicej problemów
bdzie zwykle z przydziaem
sprztu - mimo bowiem moliwo-
ci cignicia w kadej chwili no-

wych ludzi, jedyny sprzt jaki dys-

ponujemy bdzie zdobyczny. To

taka maa gupotka w grze.

Potem zaczynamy walk, wpro-

wadzajc druyn na który z za-

jtych sektorów i wybijajc na nim

chu w kadej turze, moe chodzi,

strzela itd, poniewa zastosowa-

ne rozwizania nie s niczym no-

wym, nie bd si o nich rozpisy-

wa. Sektory s dosy due i wa-
ka na nich moe trwa nawet kilka

godzin (zarówno czasu gry, jak

i rzeczywistego!) Kiedy sektor jest

ju wolny (powie Ci o tym który

z czonków druyny) mona go

przeszuka, przesun do niegc

straników i przenie si do nas-

tpnego sektora.

Kiedy dzie si skoczy i do-

wiesz si co nieco o swoich osig-

niciach i ich ocenie, moesz
skontaktowa si z A.I.M. i pój
spa, by nastpnego dnia zacz
dalsz walk...

eby nie byo zbyt atwo, brako-

wa Ci bdzie dwóch rzeczy. P:

pierwsze - sprztu i jest to ból, na

do nogi wszystkich prze-

ciwników. Czasem bywa to

atwe, czasem trudne - za-

lenie od sektora i liczby

znajdujcych si na nim

przeciwników. Sterowanie

ludmi nie róni si spec-

jalnie od tego, co znamy
choby z „UFO" - kady ma do
swojej dyspozycji pul punktów ru-

który nie ma praktycznie adneg
lekarstwa. Po drugie - pienidz

Masz do swojej dyspozycji pewn
okrelon kwot na pocztek (z

len od poziomu trudnoci) i sa
dowane na siebie wszystkie dc

chody ze sprzeday soku z drzev

jakie otrzymaby Jack. W Twoif

interesie ley wic odbijanie tyc

sektorów, w których ronie du
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drzew. Niestety, sok zanim zosta-

nie sprzedany musi zosta
oczyszczony w fabryczkach roz-

rzuconych po wyspie, musisz wic
odbija nie tylko sektory z drzewa-
mi, ale i te z fabryczkami. eby by-

o jeszcze trudniej, co jaki Jack

bdzie si wtrca ze swoimi
wiatymi uwagami w stylu „Bren-

da chciaaby si dosta do swoje-

go labu w sektorze 28", albo „Tu-

bylcy chc pochowa swoich

zmarych w sektorze 6". Nie licz

te na stao ceny soku, po kilku

dniach spadnie ona o 100 dola-

rów, a potem jeszcze o 20, utrud-

niajc i tak nieatw sytuacj. Do-

daj do tego fakt, e Twoim ludziom

w miar nabierania dowiadczenia
w polu bd rosy pensje, zgodnie

ze zbiorowym ukadem pracy

A.I.M. i e zdobywanie fabryk i ce-

wiesz kiedy zdobywa sektor któ-

rego dotyczy.

Gar dobrych (albo i nie) rad:

1 . Zawsze miej w druynie kogo
znajcego si na medycynie i dru-

giego lekarza, siedzcego w obo-

zie. Od pewnego momentu chodzi-

em z grubsza rzecz biorc dwoma
zespoami - kiedy jedni leczyli si
w obozie, drudzy byli w polu.

2. Ludzie Santino atakuj tylko

sektory graniczce z obszarem za-

jtym przez nich (nawet, jeli wyma-
ga to dopynicia wpaw), tam wic
trzeba trzyma straników; warto

te zadba o korzystny ksztat odbi-

tego obszaru (mao sektorów gra-

nicznych, duo wewntrznych).

3. Dobr bro naley w pier-

wszym rzdzie dawa dobrym
strzelcom, na wszelki wypadek
warto te da im co w zapasie,

I him!"

lów wskazywanych przez Jacxa

oznacza rozciganie lini frontu

i konieczno zatrudniania wielu

straników, a zaczniesz rozumie
na czym polega problem.

Sprzt musisz zbiera wsz-
dzie, gdzie tylko si da, pamita-
jc o tym, e przeciwnik od czasu

do czasu otrzymuje dostawy -

o ile uda si ustali jej termin,

eby nie stali si bezbronni po za-

ciciu si pistoletu lub karabinu.

4. W cikich przypadkach mo-
na prowadzi walk podjazdow -

przej do sektora, zabi jednego

lub dwóch i wycofa si. pozwala

to wykrwawi przeciwnika przy mi-

nimalnych stratach wasnych.
5. Na wrogów zamknitych

w budynkach nie pomoe nic inne-

Nuclear test grounds
January 1952

go ni wytrych, om, odpowiedni

klucz albo bomba, któr mona
wysadzi drzwi lub cian. Uwaga
na okna - wprawdzie czasem
mona przez nie kogo zabi, jed-

nak mona te samemu oberwa.
6. Podsuchiwanie przez cian

(przy uyciu specjalnej suchawki)

pozwala nie tylko na wykrycie,

gdzie znajduj si wrogowie, cza-

sem udaje si te podsucha ja-k rozmow!
7. O ile najemnik nie ma w rku

noa. powinien unika wody (to

jest zreszt w instrukcji, wietnie

napisanej, bez której ciko jest

da sobie miejscami rad - gra

jest bardzo rozbudowana).

8. S sektory, w których wska-

zane jest uycie tumików - uda
si wtedy np. unikn wysadzenia

fabryki, po którym mija kilka dni

zanim uda si j uruchomi.
9. Compound 17 suy do mo-

dyfikowania hemów i kamizelek

kuloodpornych, zwikszajc ich

wytrzymao i w efekcie odpor-

no najemników na trafienia.

10. Idc w pole staraj si zaw-

sze mie na wyposaeniu przynaj-

mniej jeden om, jedn bomb
i jednego czowieka z aparatem
podsuchowym.

Czas na podsumowanie
Gra nie jest wybitna pod ad-

nych wzgldem - ani grafika, ani

dwik (cho wszystkie teksty lec
z goniczków), ani inteligencja

przeciwnika nie rzucaj na kolana.

Lekko jednak liczc zdobycie 60
sektorów (no. 59. jeden jest od po-

cztku w naszych rkach) to robo-

ta na kilkadziesit trzymajcych
w napiciu godzin - a i wtedy nie

ma si pewnoci, e nastpnym
razem nie bdzie inaczej, bo mo-
na wybra innych ludzi do druyny,

w innej kolejnoci zdobywa sek-

tory, albo popeni na samym po-

cztku kilka gupich bdów, które

mocno skomplikuj wtek fabular-

ny... Gra potrafi wcign, cho
mona j potraktowa z czysto mi-

litarnego punktu widzenia i ola
zupenie fabu, koncentrujc si
wycznie na zagadnieniu odbicia

wyspy (lub zabicia Santino, co

w pewnym sensie na jedno wy-

chodzi). Nie mam niestety pojcia
kto i kiedy (i czy w ogóle) bdzie
sprzedawa .Jagged Alliance"

w Polsce, jednak jeli - to radz
Wam zagra.

Borek
Producent: Mindscape '95

Komputer: IBM PC
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Bdc
modym kupcem

Marco Polo zabdzi
w Azji Mniejszej i tak

nieszczliwie stara si
znale Wenecj, skd
w podró by wyruszy,

e przez 25 lat bka
si po Azji rodkowej i Chinach.

Nic dziwnego, e powróciwszy
w kocu do domu zosta okrzyk-

nity wielkim podrónikiem. Zdo-
bywszy taki tytu móg by pewien,

e prdzej czy póniej kto zrobi

o nim gr komputerow.
Tym kim staa si francuska fir-

ma Infogrames, wykorzystujc wd-
rówki Marka do zrobienia czego
pomidzy gr przygodow a strate-

gi, w której najwaniejsze s dyp-

lomacja i zdolnoci kupieckie.

Na pocztku wyruszasz z jed-

nego z piciu miast Azji majc do
dyspozycji niewielk sum pieni-

dzy i jednego wielbda (skd my
to znamy?). Twym zadaniem jest

uzyskanie sawy i jak najwikszej
iloci gotówki.

Towary
Pierwszym celem jest zbieranie

gotówki. Potrzebna Ci ona nie mniej

ni powietrze: ywno, informacje,

zbrojna eskorta chronica przez

atakami bandytów czyhajcych na

nieuzbrojone karawany kupieckie -

to wszystko trzeba opaci.
Do kupienia masz sporo: 6 grup

towarów o rónej wartoci jednos-

tkowej (najtasze - przyprawy,

najdrosze - kamienie szlachetne,

biuteria, zoto i bro).

Scenariusz jest zazwyczaj pros-

ty: wjedasz do miast, patrzysz, co

mona kupi, patrzysz za ile i, jeli

towar Ci zainteresowa, moesz
zacz si targowa. Zazwyczaj ku-

pujc moesz spuci cen do 0,4

pocztkowej (z Chiczykami jak

wynegocjujesz 60% ceny wyjcio-
wej ju jeste dobry), sprzedajc
za zaordynowa na pocztek cen
dwa razy wiksz od proponowanej
przez targujcego si z Tob kupca
(czasami mona próbowa i trzyk-

rotnie wikszej, ale udaje si to bar-

dzo rzadko).

Podczas targowania kupcy za-

chowuj si jak wierinteligenci.

Jeli zaproponujesz zbyt wysok
cen, upr si przy swej cenie

i kategorycznie odmówi dalszej

rozmowy. Jeli jednak zaczn si
ju targowa, zawsze bd propo-

nowa redni arytmetyczn sumy
proponowanej przez Ciebie i swo-
jej ostatniej. Ty oczywicie obsta-

jesz cay czas przy cenie zapropo-

nowanej na pocztku. Kupiec b-

dzie zorzeczy, paka, narzeka*

ale zapaci prawie tyle, ile dasz

Misje

Saw zdobywasz jako dyplo-

mata. Przedziegasz si w niego

gdy w którym z duych miast

spotkasz jakiego miejscowego
wadc. Poprosi Ci on o wy-
wiadczenie przysugi, za co sta-

niesz si sawnym, a zazwyczaj
i nieco bogatszym.

Misje maj róny stopie trud-

noci: od prostych, polegajcych
na przywiezieniu jakiej iloci ok-

relonego towaru po trudne, pole-

gajce na sprowadzeniu niewier-

nej ony czy znalezieniu patnerza

umiejcego wykona zbroj
z rzadkiego metalu. W niektórych

z nich grozi Ci nawet mier (i ko-

niec gry, czego nie uwaam za ka-

r - dokadniej o tym w ostatniej

czci artykuu).

W mniejszych miastach spoty-

kajc si z ludmi moesz uzys-

ka niezwykle wane informacje

o tym, na których szlakach grasu-

j zoczycy, jaki towar jest oko-

liczn specjalnoci, jakie towary



1 Marco Polo

s poszukiwane w okolicy, w jakim

miecie znajduje si czowiek,

z którym warto si spotka
i wreszcie, co bardzo wane, które

drogi s trudne do odnalezienia.

Informacja ta ma zasadnicz war-

to, poniewa nie do, e na

pewno nie przejedziemy takiej

drogi, to jeszcze zuyjemy yw-
no, której nigdy nie ma za duo.

W drodze
Pomidzy miastami spotkaj

Ci rónorakie przygody: moesz
zabi wa, zakradajcego si do
Twego posania, znale ródeko
z wod ratujce ycie Twej sprag-

nionej karawanie, natkn si na

burz piaskow lub nien, która

zmusi Ci do zawrócenia z drogi.

przej przez niedawne pole bitwy

i pozbiera walajc si na nim

bro lub zosta napadnitym
przez zbrojne bandy, co postawi

Ci przed dylematem: broni si
czy ucieka (jeli zdecydujesz si
walczy i wygrasz, upem Twym
padnie caa bron przeciwników).

Jeli nic nie przydarzy Ci si
w drodze, otrzymasz informacje

0 krainie, do której wjechae
1 miecie, do którego zmierzasz.

Jak szmuglowa poprawnie
Jak zarobi pierwszy milion au-

torzy przezornie podali w instruk-

cji, wic nie bd ich powiela. Po-

dziel si za to trzema uwagami
natury ogólnej:

1 . Kupno-sprzeda. Najlepiej co
kupowa w osadzie, gdzie panuje

zaraza. Jeli zarazy nie ma, stara

si robi zakupy na prowincji (wy-

jtkiem moe by ywno, zwasz-

cza w zimie; w miastach jest dro-
sza, ale w ogóle jest w jakich roz-

sdnych ilociach). Sprzedawa to-

war, gdy jest na zapotrzebowanie

w miecie (np. jubilerzy oczekuj
kamieni szlachetnych) lub w du-

ych miastach, gdzie ceny s ucz-

ciwe (dla sprzedajcych).

2. Róg obfitoci. Po zakupie to-

warów i ywnoci, zachowaniu

gry, wyjciu z niej i wejciu do niej

ponownie liczba towarów i yw-
noci bdzie taka. jakby nic nie

kupi (mniej wicej). Moesz to wy-

korzysta, gdy w miecie moesz
kupi rzadki towar za nisk cen,
ale jest go mao lub gdy utkniesz

z du karawan w jakiej dziurze

zabitej dechami, gdzie zebranie

ywnoci potrzebnej dla Twych lu-

dzi i zwierzt zabraoby lata.

3. Oszustwa. Przy zdobywaniu

misji i ich wypenianiu kama, jeli

trzeba (jak oczekuj by powiedzia,

e jeste buddyst, to nim bd
choby na t chwil; oni tego nie

sprawdz, a Ty zyskasz misj i po

jej wykonaniu saw). Kiedy trzeba

to czyni, powiniene wyczu sam
- zdaj si na intuicj. Jeli takowej

nie posiadasz, zgraj gr i zdaj si na

inteligencj (lub szczcie). Jeli

i teraz si nie uda, nie mog Ci po-

móc - to gra nie dla Ciebie.

4. Eskorta - za kadym razem

wyruszajc z miasta spójrz czy

masz przy sobie eskort. Czasem
przez nieuwag i napad zbójów

moesz straci pó karawany.

Co nie gra

„Marco Polo" z pewnoci móg-

by si podoba. Dobra nastrojowa

muzyka zoona z fragmentów

pieni i melodii Chiczyków i ludów

zamieszkujcych Azj rodkow
wpada w ucho i tworzy (na poczt-

ku) miy nastrój. Liczne wstawki

z filmu „Marco Polo" urozmaicaj

drog, za zdjcia z filmu wyko-

rzystano do zilustrowania misji

i spotka z ludmi w miastach. Do
tego w caej grze fuli talking (po an-

gielsku) z bardzo dobrymi, wyra-
nie mówicymi lektorami i niezymi

dialogami (zwaszcza kupców pod-

czas targowania). Równie zgrabny

przewodnik opisujcy podróe bra-

ci Polo, sytuacj polityczn w Azji

tego czasu, legendy i podania (tych

nie brak i w trakcie gry). Znale
w nim mona take informacje

0 podróach, wynalazkach tamtych

czasów, yciu ówczesnych ludzi.

Na uwag zasuguje take kontek-

stowa pomoc, dziki której dowiesz

si jakie akcje moesz podj na

danym ekranie, a uruchamiajca

si automatycznie, gdy przez du-
szy czas nic nie robisz na ekranie

(nowo!). Ale oprawa chyba nigdy

jeszcze nie uratowaa gry.

Bo gra si. niestety, kiepsko. Caa
akcja dzieje si jakby obok nas. Do
nas naley tylko wybór drogi i targo-

wanie si o cen upatrzonego towa-

ru, czasem decyzja o podjciu misji

1 jej wykonanie (chyba to najciekaw-

sze obok handlu). Ale nawet podczas

rozmowy moemy mówi tylko „tak"

lub -nie". Walka ze zoczycami ogra-

3

nicza si do ustawienia karawany

jeszcze w miecie, z którego wyru-

szamy i wydania polecenia „walcz".

Reszt robi komputer. Komputer te
decyduje o powrocie do miasta, gdy

trafimy na zamie. Sam za nas zabi-

ja wa. gdy ten na nas napadnie.

My tylko patrzymy. A przyznam, e
cige ogldanie tego, co si dzieje

na ekranie pasuje raczej do filmu ni
do gry. Po kilku godzinach zmczyo

mnie to cige zmienianie si statycz-

nych obrazów (wstawki filmowe nic

tu nie zmieniaj).

Wykonanie niektórych szczegó-

ów take nie zachwyca. Dla przyk-

adu kupcy, gdy podamy im za wy-

sok cen, nie chc z nami rozma-

wia. Ale gdy do nich wrócimy zaraz

po wyjciu, zupenie nie pamitaj,

e u nich bylimy. I cena, i zachowa-

nie zostaj bez zmian. Zdarza im si
obniy sw cen. ale po trzecich

czy czwartych odwiedzinach.

Poza tym kto to widzia, by sa-

ve'y byy zgrywane bezporednio do

katalogu gównego. Straszne.

„Marco Polo" mocno mnie roz-

czarowa i zmczy. Znów fascynac-

ja technik wzia gór nad prze-

myleniem fabuy. Serdecznie wic
odradzam zakup, bo opakowanie

adne, temat frapujcy, a zawar-

to... No co przykrego!

Sir Haszak

Producent: Infogrames

Rok produkcji: 1995

Dystrybutor: Mirage

Komputer, na którym biegnie: PC
386-CD, 2 MB RAM, SB lub kom-
patybilne

El





est przedszkolnie
Tuneland

Dystrybutorem opisanych programów jest firma CD Projekt, W-wa. tel. 25-07-03

Podobnie jak opisywany powy-
ej/poniej (niepotrzebne skreli)
„Tuneland", „Chadwick" nie jest

gr w klasycznym tego sowa zna-

czeniu. Napisz wicej - to zupe-
nie nie jest gra. Najprdzej mona
by „Chadwicka" okreli jako mul-

timedialn ksieczk do koloro-

wania - cho na samym wstpie
mona by mie do tego jedno pod-
stawowe zastrzeenie, jako e
ksieczki do kolorowania maj
wiczy sprawno manualn do-
ni, a tu operowa trzeba tylko my-
sz i to w niezbyt wielkim zakresie.

Multimedialno ksieczki oz-

To wcale nie jest gra - co nie

przeszkadza fajnej zabawie.
Zwaszcza, jak kto ma pi lat i zna
troch angielski - cho tak na oko
w zupenoci wystarczy te siedem
sów, których mona si nauczy
w przedszkolu. Z moich obserwacji

wynika, e angielski w przedszko-
lach staje si coraz popularniejszy,

tote co takiego jak „Tuneland" za-

czyna mie, nawet w naszych wa-
runkach, znacznie gbszy sens ni
mogoby si wydawa na pierwszy

rzut oka. Ale po kolei.

Jeli nie jest to gra, to co to jest?

Nie podejmuj si odpowiedzie
w dwóch sowach. Na ekranie wida
jaki pejza, bd wntrze domu.
Klika moemy sobie do woli i na
wszystkim, co tylko wida na ekra-

nie. W wikszoci wypadków zosta-

niemy uraczeni jak melodyjk
i animacj (które zreszt pojawiaj
si i bez naszego udziau samo-
czynnie - na ekranie cay czas co

po klatce, ale prawie. Filmik skada
si z okoo dwudziestu sekwencji,

za kadym razem malujemy pier-

wsz klatk, a nastpne s malo-

wane w oparciu o nasze dzieo. Do
dyspozycji mamy kredki (jedno ma-
lowanie = jeden kolor), flamastry

(kade nastpne malowanie przy-

si dzieje), czasem jednak kilka

postaci znajdujcych si na ekranie

rzuci swoje dotychczasowe zajcie,

eby stworzy efemeryczn asoc-
jacj majc na celu wykonanie jed-

nego utworu (w tumaczeniu na pol-

ski - skrzykuj si w kapel na je-

den kawaek). Piosenk bdzie co
znanego (w Ameryce) - np. Old
McDonald had a farm, albo Down
by the valley - istotna cz tych

piosenek jest znana w Polsce wa-
nie z nauki angielskiego na bardzo

podstawowym poziomie wród dzie-

ci. Znalezienie wszystkich animacji

(nie mam pojcia ile ich jest)

i wszystkich piosenek (okoo sze-
dziesiciu) moe zaj sporo czasu
- a wszystkie s zrealizowane
w konwencji kreskówki, tak lubianej

przez dzieciaki. „Tuneland" to nieza
propozycja na prezent dla malucha
kupiony przez nieco ambitniejszego

Tatusia.

Borek

lowaniu mona kad sekwencj
obejrze, by oceni wasne osig-
nicie, mona te wywietli cao
wybierajc si „do kina".

Kady kawaek filmu ma podo-
ony komentarz wypowiadany
przez Chadwicka - oczywicie ko-

mentarz jest po angielsku, co zno-

wu stawia program w grupie tych,

które kupi mog swoim pocie-

chom co ambitniejsi rodzice. Bio-Chadwick

and the Sneaky Egg Thief
n a c z a

w tym wy-
padku, e
kolorujemy
film rysun-

kowy -

wprawdzie
nie klatka

ciemnia barw) i farby (pozwalajce
na mieszanie barw). Kolory mona
oprócz tego rozjania i modyfiko-

wa nakadajc na nie róne wzor-
ki, mona te posugujc si czym
w rodzaju stempla nanosi na obra-

zek takie elementy jak kwiaty czy
umiechnite soneczko. Po poma-

rc jednak pod uwag liczb ogl-
danych na codzie przez niektóre

z naszych pociech kreskówek z te-

lewizji satelitarnej, odrobina wicej
angielskiego na pewno im nie

zaszkodzi - a moe co w tych

ebkach zostanie?

Borek

Arthurs Teacher Trouble
0 "I cant believe he gave us homework the first day."
said Arthur. "I had the Rat last j

"Boy. do I feel sorry for you!"

Podobnie do pozostaych
dwóch programów opisywanych
na tej stronie, „Arthur's Teacher
Trouble" te nie daje si jednoz-

nacznie zaklasyfikowa jako gra.

Ba, on si w ogóle nie daje zakla-

syfikowa i to w adn stron.
Znów trzeba szuka metod opiso-

wych, eby okreli z czym mamy
do czynienia.

A mamy do czynienia z ksi-
eczk czytan przez lektora.

Gdyby na tym koczya si inwen-

cja i umiejtnoci programistów,

zapewne nie zdecydowabym si
na doczenie tego CD jako trze-

ciego na tej stronie. Na szczcie
to nie wszystko - mona bowiem
jeszcze pogmera mysz po ob-

razku, prowokujc róne mieszne

akcje. Kliknicie na drzwiach od
laboratorium spowoduje pojawie-

nie si na szybie odwróconego na-

pisu „help", po czym po szybie zja-

d lady palców i rozlegnie si ci-

che, acz jednoznaczne stuknicie

0 podog... po chwili drzwi si ot-

worz i kto si bdzie mia
z dowcipu. Kliknicie na ogosze-
nie o kóku sportowym ( keja dzie-

je si w amerykaskiej szkole

1 oparta jest o konkurs ortograficz-

ny) wywoa z kolei machnicie ki-

jem do baseballa przez narysowa-
nego na nim chopaka. Pika pole-

ci i... co moe zrobi pika, stucze
szyb!
Cao znowu okraszona jest

czytanym, angielskim tekstem, tak

samo jak w pozostaych przypad-

kach czyta-

nym bardzo

starannie
i bardzo wy-

ranie, co
podnosi wa-
lory eduka-
cyjne pytki.

Poza tym
jest ona naj-

sabsza
z opisywa-

nych -
zwaszcza interfejs uytkownika
woa o pomst do nieba, bo nie

umoliwia wycofania si z bdnej
decyzji, jak ju si zaczo ogl-
da historyjk klikajc mysz nie

tam gdzie trzeba, trzeba obejrze
cao do koca - albo wyj

z programu. Mimo to nie potpia-
bym Arthur s Teacher Trouble
do koca - mimo wszystko dzie-

ciaki mog si przy nim przez
chwil pomia i posucha tego

nieszczsnego angielskiego.

Borek



• iny Pyty 486 PCI i PENTIUM PCI

• Microsoft legalne oprpogramowanie
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2 lata gwarancji, 3 lata bezpatnego serwisu na terenie caego kraju, telefoniczny support techniczny

Komputer BAZA
dla ucznia multimedia profesjonalny

486/66, 4 MB RAM, LB,

mini-tower, FDD 1,44 HDD
540 MB monitor color 14"

LR, SVGA, klawiatura,

DOS 6,22

486/66, 4 MB RAM, IB,

mini-tower, FDD 1,44 HDD
540 MB, CD-ROM. karta

dwikowa, monitor color

14" LR, SVGA, grafika 1 MB
LB, klawiatura, DOS 6,22

Intel Pentium 90, 8MB
RAM, PCI, mini-tower, FDD
1,44 HDD 540 MB, monitor

color 14" Ul, SVGA, grafika

1 MB PCI, klawiatura, DOS
6,22

miii dla ucznia multimedia

/ wpata
12 rat po

861,-

222,-

1455-

375-

Oferujemy po atrakcyjnych cenach: drukarki HP i akcesoria, fax/modemy, akcesoria sieciowe i oprogramowanie

Biaystok

ul. Bema 102

tel. 42 86 92

Bielsko-Biaa

ul. Wyzwolenia 7

tel. 14 74 42

Bydgoszcz
ul. Karowicza 26

tel. 41 72 87

Gdask
ul. Grunwaldzka 481

tel. 52 50 11 w. 285

Gdynia

ul. lska 35/37 p. 319

tel 21 18 08

Katowice

ul. Jesionowa 9A
tel. 58 20 62

Kielce

ul. Lena 1

tel. 42 972

Kraków
ul. Racawicka 56

tel. 34 32 17

Lublin

ul. Narutowicza 62

tel. 20 317

Lod
ul. Jaracza 1

9

tel. 30 21 74

Olsztyn

al Warszawska 79 '81

tel. 27 01 73

Pozna
Osiedle na Murawie 3

tel. 21 32 57

ul. Staszica 15B
tel 42 722

Szczecin

ul. Konopnickiej 25

tel. 87 83 05

Toru
Szosa Chemiska 128

tel. 266 51

Wrocaw
ul. Jedn. Naród. 43/45A

tel. 21 31 94

Warszawa
ul. Powsiska 22A
tel. 642 19 14

ul. Popieuszki 19/21

tel. 33 90 30

Zielona Góra
ul. Sikorskiego 60/1

tel. 27 02 23



BALLBLASTA
Ballblasta
Wiele firm próbowao powtórzy

sukces Arkanoida. Na naszego
komcia mamy dziesitki gier

w których poruszajc paletk od-

bijamy pieczk i zbijamy klocki.

Firma Zeppelin Games wydaa
jedn z lepszych gier tego typu.

W grze tej standardowo poru-

szamy paletk u dou ekranu, od-

bijajc pieczk i nie pozwalajc,
aby wypada ona poza ekran. Pi-

ka uderzajc w klocek zazwyczaj

go zbija. Zazwyczaj - poniewa
niektóre klocki trzeba trafi kilka

razy, eby znikny, a niektóre s
cakowicie niezniszczalne. Istniej

take klocki oznaczone kóeczka-
mi. Gdy zbijesz taki klocek, to

dostajesz 10 CR (lokalna waluta).

Plansza koczy si, gdy zbi-

jesz wszystkie klocki. Niektóre

plansze mona take skoczy,
nie niszczc wszystkiego, znajdu-

j si na nich bowiem specjalne

klocki, których dotknicie auto-

matycznie koczy plansz. Nies-

tety przejcie planszy nie jest at-

we, gdy po niej lataj sobie ró-
ne duszki, które mc Ci obraz

i odbijaj pieczk. Ta druga ce-

cha jest szczególnie denerwuj-
ca, gdy pika leci w kierunku kloc-

Jeste morderc, Twoje ycie
jest pene mierci, yjesz z nie).

Kady dzie jest peen niebez-

pieczestw i jedyn Twoj na-

dziej s fotonowe lasery.

Tak jest i dzi, znów gdzie le-

cisz, sam dokadnie nie wiesz

gdzie. Wiesz tylko, e musisz

ka-wyjcia lub ostatniego klocka

na planszy.

Po skoczeniu planszy pojawi

si romb. Kademu jego elemen-

towi odpowiada jedna plansza.

Teraz moesz wybra, w któr

plansz chcesz gra -

jest tylko jeden waru-

nek. Musi ona ssiado-
wa z plansz, któr
ju przeszede. Pier-

wszej planszy nie mo-
esz wybiera. Jest to

zawsze rodkowa
plansza rombu.

Jeli wybierzesz

plansz, w któr ju
grae, to wejdziesz do
sklepu. Tu moesz so-

bie kupi bro lub ja-

kie inne ulepszenie

deski. Bronie s róne,
ale wszystkie su do
niszczenia klocków
i latajcych stworków.

Pomaga to bardzo
w grze, jednak musisz

wiedzie, e zestrzele-

nie klocka, który nor-

malnie daby Ci pieni-

dze, nie da ich. Oprócz
broni moesz kupi ta-

kie pomoce jak: trzy piki na raz,

klej, powikszenie paletki, dodat-

kowe ycie, urzdzenie zabijaj-

ce stworki itp.

Wszystkich plansz jest 61 i s
one bardzo zrónicowane. Sdz,

4.£ 4

e kady z przyjemnoci zagra

w te 9 re » 9dy i
est jedn z lep-

szych gier na C64, w jakie graem
przez ostatnie par miesicy.

Ferion

przey!
Wygldasz przez szyb swego

statku i widzisz, e wanie wla-

tujesz do jakiej bazy. Wczyy
si systemy obronne. ap wic
za swego joya i zniszcz wszys-
tko, co stanie Ci na drodze, bo
inaczej Twój statek zamieni si
w kup zomu.

Statek uzbrojony jest w poje-

dyncze dziako, za pomoc któ-

rego musisz niszczy wszystko
co si da. Najwaniejsze jest

niszczenie dzia i wyrzutni rakiet

przeciwnika. Pociski wystrzeli-

wane przez te maszyny stano-

wi czsto barier, przez któr

i

trudno jest si przedosta. Nies-

tety zdarza si czasem, e dzia-

a s osonite i nie da si ich

zniszczy. W takiej sytuacji b-

dziesz musia przelecie nad
(lub pod), lawirujc midzy po-

ciskami.

Gdy ju dostaniesz si do
wntrza bazy zostanie urucho-

miona take czynna obrona ba-

zy, czyli statki. Niektóre z nich

uda si zestrzeli, jednak cz
z nich ma tak silne osony, e
nie uda Ci si ich zniszczy i b-
dziesz musia sprytnie im ucie-

ka. Szczególnie niebezpiecz-

nym wrogiem jest statek-

ddownica. Jest to bardzo du-
ga kupa elastwa bardzo trudna

do zniszczenia (jego sabym
punktem jest „gowa"). Latajc
wokó i nagle skrcajc próbuje

Ci staranowa. W niektórych

zakamarkach bazy znajdziesz

róne bonusy w postaci dodat-

kowych y, lepszych broni oraz

specjalnych moduów, które kr-c wokó ciebie bd wraz z To-

b strzelay i stanowiy oson
przed wrogimi pociskami.

Caa Twoja podró skada si
z kilku poziomów. Na kocu ka-
dego z nich spotkasz jaki wiel-

ki statek lub inn konstrukcj.

Wszystkie te wistwa bd
w Ciebie plu mas pocisków
rónego typu, dopóki ich nie

zniszczysz.

Ale co to dla Ciebie. Buka
z masem, czy nie?

Ferion

OOOElOl /rirrr rlUEl



Dziesiciopak III

To ju trzeci komplet dziesiciu

kompaktów w przystpnej cenie.

Tym razem ogólnie pojta rozryw-

ka góruje nad grami.

„Beyond Planet Earth" - popu-

larne ujcie tematyki kosmosu;

troch teorii ilustrowanej wstawka-

mi filmowymi i zdjciami; s nawet

ilustracje z hipotetycznej wyprawy

na Marsa, a take próby odpowie-

dzi na pytanie czy poza Ziemi is-

tnieje ycie; ogólnie nieze;

„Who Shot Jonny Rock?" - kla-

syczna strzelanka w stylu Ameri-

can Laser Games z niezbyt impo-

nujc grafik;

„PhotoMorph" - program do

przetwarzania na ekranie skunksa

w liwk, yrafy w wieszak rtp.;

„National Parks of America" -

cakiem zgrabny przewodnik multi-

medialny po parkach USA; prócz

zdj s filmy, najczciej nie naj-

wyszej jakoci.

„Mozart" - kompilacja biografii

Mozarta z nagranymi

jako audio utworami;

prócz tego opisy cza-

sów, w których przyszo mu y,
przyblienie intrumentów smycz-

kowych, a nawet gra czca
w sobie wszystkie informacje za-

warte na pytce;

„Sports lllustrated" - wybór arty-

kuów ze znanego amerykaskie-

go pisma sportowego, ilustrowany

filmami i zdjciami; dobór wedug

gustów amerykaskich: najwicej

baseballa, futbolu amerykaskie-

go i koszkówki;

„Heli Cab" - przygodówka

o podróy w czasie z adn, digita-

lizowan grafik, do statyczna

jak na moje gusta, cho zawieraj-

ca elementy zrcznociowe (wal-

ka na miecze w staroytnym Rzy-

mie czy konieczno pozbawienia

ycia Prusaka podczas I wojny

wiatowej);

„PrintMaster Gold" - bardzo

prosty i przyjemny w uyciu prog-

ram do DTP; zawiera gotowe wzo-

ry transparentów, kart pocztowych

itp.;

„Corridor T - niezbyt udana

adaptacja „Wolfensteina";

„Sing Along Kids" - program

przeznaczony dla dzieci, w którym

ogldajc barwne obrazki mog
nauczy si piewa kilkanacie

amerykaskich piosenek; przydat-

ne do nauki angielskiego.

Trzeci dziesiciopak przezna-

czony jest gównie dla uytkowni-

ków Windows (8 programów) i jest

moim zdaniem bardziej edukacyj-

ny ni growy.

Sir Haszak

Dystrybutor: CD-Projekt

Komputery: PC-CD. Windows

Cena: 146 z

The

Games
Powstaa w 1992 roku gra prze-

nosi nas na Igrzyska Olimpijskie

które odbyy si wtedy w Barcelonie

Do wyboru mamy kilkanacie dys

cyplin sportowych (prócz tego bieg

rozgrywane s na kilkunastu dys-

tansach; pywanie, prócz rónyc)

dystansów podzielono na 4 style)

„The Games" nie jest p(owvJn

przeniesieniem na komputery 16

bitowe 8-bitowych „Decathlonów*

które szybko

wykaczay
joysticki

.

Mamy tu tre-

ning przedo-

limpijski,
podczas któ-

rego zawod-

nicy zyskuj
wytrzyma-
o, a take
lekarza zale-

cajcego
natenie
treningu.

Do dyspo-

zycji mamy
reprezentac-

j narodow
(kraj do wyboru). Dziwnym trafe

znajduj si w niej i Azjaci, AfryV

nie i Europejczycy, co przy wvbi

niu np. reprezentacji Polski wyg

da do miesznie Ale nic to. K

CKlftCt POSITIOnS MWE TB LMT JftUV^
CO TO MIWIM MAE CPJC C

CAf.CEl SELECT Pl«VE» SETBP 0 S f (

»B*ft4il.HJ

i CHIP PUTT ftLWJnMJU

nieco brak.

Chyba, e
mówimy
o golfie roz-

grywanym
na ekranie

komputera,

wtedy spra-

wa wyglda
cokolwiek
inaczej.

Jako e
„Links" zos-

ta wydany

Links - The Challenge of Golf
Na partyjk golfa mao kogo

sta, jako e nie jest to sport dla

chudopachoków. Wprawdzie na-

wet w okolicach Warszawy istniej

ju pola golfowe (kawaek za Jab-

onn, jakby to kogo interesowao),

wprawdzie niektórzy znani reyse-

rzy szalej z wygitym na kocu

kijkiem po trawie, ale do popular-

noci temu sportowi jeszcze co

w Kolekcji Klasyki Komputerowej,

naleaoby potraktowa go z pew-

n powag i dostojestwem, jed-

nak nie jestem w stanie - z bardzo

prostego powodu. Ta gra jest na

tyle nowa (wyprodukowana

w 1 993 roku) i na tyle dobra tech-

nicznie, e spokojnie moe stan
w szranki ze „Scottish Open", opi-

sywanym bodaje w poprzednim

numerze. Jako grafiki jest po-

równywalna (cho rysowanie trwa

do dugo, nawet na porzdnych

komputerach), animacji te, dwi-
ki s na bardzo przyzwoitym po-

ziomie - jednym zdaniem, gdyby

IPS zdecydowa si na wydanie te-

go golfa jako gry o penej, normal-

nej cenie, nikt nie uznaby tego za

nieporozumienie. Jedyn rónic

jest mniejsza liczba dostpnych ty-

pów gry i brak przeciwników gene-

rowanych przez komputer - gra
mona jedynie z kumplem.

Co mi pozostaje inne-

go, jak doradzi kupno

.Links" wszystkim tym.

którzy nie maj jeszcze

w domu adnego legalnie kupio-

nego golfa? Jeeli szukacie cze-

go, w co mona si od czasu do

czasu zmierzy z kumplem, pole-

cam, jako e jest to naprawd
dobra okazja.

Borek
Dystrybutor. IPS

Komputer. PC, Amiga

Cena: 18,30 z

F-19

Potajemny

Myliwiec
S mniej wicej trzy serie syrr.

latorów, wydanych przez Micra

rose. Pierwsza, ta najstarsza, op

ruje w 16 kolorach i jest ju z
lekko niewiea. Druga uywa 2:

kolorów i nawet dzisiaj jest Cl

kiem znona, trzecia, to te najnc

sze, korzystajce ju z podw,

szonej rozdzielczoci.

.F-19" o którym mowa nale

do tej najstarszej generacji syr

latorów, dziaajcej nawet na :

wyposaonym w karty Hercu

lub CGA. cho i EGA i VGA "

pogardzi. Wanie te znikome «

magania sprztowe daj
szanse na naszym rynku, jako

na dobr spraw nie ma ju w
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dym zawodi likiem moemy powi-
czy dyscypliny w których on b-
dzie uczestniczy. Podczas sa-

mych zawodów kierowanie za-

wodnikiem mona powierzy kom-

puterowi. Jeli si zdecyduje-

my na samodzielne kierowanie

trzeba: wczu si rytm biegu

skoku, czy pywania i, zwasz-
cza przy wycigach, opraco-

wa waciw taktyk, by zbyt

szybko nie opa z si.

Gra mimo upywu trzech lat

od momentu jej wydania nie

zestarzaa si specjalnie. Gra-
fika nie jest moe wspaniaa,
ale cay czas cakiem przyz-

woita, muzyka te niczego so-

bie. Dodatkowymi atrakcjami

s róne przedmioty wykonu-
jce przy klikniciu mysz
mniej lub bardziej niespodzie-

wane akcje.

Pacjusz
Dystrybutor. Mirage

Komputer: PC
Cena: 18.30 z

Microprose Soccer
Pik t do tej pory commodo-

rowcy wspominaj z rozrzewnie-

niem. Bya dla nich najlepsza.

W wersji pecetowej duo musia
straci, bo o wiele chtniej sig-
n po konkurentów tego progra-
mu choby i z okresu, w którym
powsta.

Nie zachc do zagrania w ni
grafika EGA i pipczenie na PC
Speakerze, choby i troch
z sensem. Atutem „Microprose
Soccer" moe by do rozbudo-
wane menu opcji uwzgldniajce
nawet si podkrcenia piki (po-

za tym wszystkie standardowe
opcje s: dugo meczu, wpyw
pogody, powtórki).

Ciekawostk jest moliwo
rozegrania meczu nie tylko na
stadionie, ale i w hali, gdzie
wszystkie ciany graj (nie ma
autów).

Jakkolwiek czas z gr niezbyt

dobrze si obszed, to jednak
moe si kto skusi, by za jedyne
14,60 z przypomnie sobie jak to

si dawniej w pik grywao.
Pacjusz

Dystrybutor: IPS

Komputery: PC
Cena: 14,60 z

RRGENT INR Cl a 0*50 POLAND

Intelligence Briefing

Th« <Jir«ct rout«
Hioht plon 15 flo$hinq

Prtss Stlector to
revi«w fUhi plon ond
Ruks of Enooo.«m«nt

Mission Tarqets
Radar Sites
Missile Ranqes
Air Bases

qht Plan
ecial Events

chwili adnych gier, które chciay-

by dziaa na czym marniejszym
ni VGA.

Jak nietrudno si domyle, na-

szym zadaniem jest zasicie za
sterami F-19 i wykonywanie misji

w okolicach wybrzey Libii (nikt

nie lubi pukownika Kadafiego),

Zatoki Perskiej (tam jest zawsze
gorco, nawet zim), North Cap
(najbardziej wysunity na pónoc
fragment Skandynawii, blisko gra-

nic takiego duego pastwa z mi-

nistrem Graczowem) i Europy
Centralnej (nie, nie, nie u nas -
troch bardziej na zachód). F-19

jest myliwcem niewidzialnym dla

radaru (dokadniej - prawie niewi-

dzialnym), tote specyfika latania

nim jest zupenie inna ni w przy-

padku klasycznego myliwca. Nie

oznacza to bynajmniej, e mona
sobie lata bezkarnie wychodzc
z zaoenia, e nikt nas nie widzi -

a tak dobrze nie jest. Misje pole-

gaj zwykle na niszczeniu celów
naziemnych, do czego F-19 wiet-
nie si nadaje.

Przyznam, e dwie rzeczy mnie
w grze przeraziy. Po pierwsze, nie

przypuszczaem, e moga si ona
zestarze a tak bardzo - ale dla

posiadaczy cokolwiek egzotycz-

nych ju dzi komputerów XT czy
AT, ze starszymi kartami graficz-

nymi, wiek bdzie w tym przypad-

ku zalet. Po drugie, do szau dop-

,

rowadzia mnie instrukcja, w której

opisane s klawisze na... Spec-
trum (a na PC to se trzeba same-
mu pogówkowa), tytu gry jaki I

jest kady widzi, bo przepisaem
go ywcem z okadki, a jednostk
napdow F-19 s dwa silniki tur-

boelektryczne. O innych kwiat-

kach nie wspomn, bo od korekty

jest u nas Haszak (cokolwiek by to

miao znaczy). Odlatuj z prd-
koci na ziemi 530 wzów, sta-

rajc si na nic nie wpaaaaaaaaa-
aaaaaaa

Robaquez

Dystrybutor: IPS

Komputer: PC. Amiga
Cena: 18,30 z



Striker '95

O Vietnam

many 1 Portugal 0

Germany 0 Austria

W sezonie letnim kada z szanu-

jcych si firm wydaje pik non.
Tym razem o zasilenie tej grupy pro-

duktów pokusia si Time Warner In-

teractive wskrzeszajc jedn z bar-

dziej znanych piek - „Strikera".

Autorzy próbowali zaskoczy
nas form i treci (o ile to jeszcze

moliwe w tym gatunku

gier). Przede wszystkim

graficznie. Wystarali si
o teksturowane boiska,

a stae fragmenty gry zosta-

y poprzedzone zdigitalizo-

wanymi fragmentami z me-

czów. To wszystko, podob-

nie jak komentarz dodany

do wydarze na boisku,

miay usprawiedliwi wydanie gry

na kompakcie.

Usprawiedliwienie przyznam
sabe. Owszem, nieco nieksztatne

na screenach postacie pikarzy

podczas ruchu wygldaj znacz-

nie lepiej, boisko te niele, ale ju
schematyczny komentarz i filmo-

we urywki z boisk szybko si
nudz (jedno i drugie mona
na szczcie wyczy).
Pozostaje wic sama gra.

Przyznam, e do trudna, bo

cho znalazem recept na

strzelanie goli, trudno j reali-

zowa, zwaszcza po wybraniu

sabszej druyny.

Poziom trudnoci, ale take
wielki wybór druyn narodo-

wych i klubowych (pod tym wzgl-
dem „Striker '95" ustpuje jedynie

„Sensible World of Soccer") s
z pewnoci mocnymi punktami

gry. Nie da si jej przej w 10 mi-

nut, a znudzi si ni po dalszym

kwadransie. Dodatkow atrakcj

jest moliwo rozegrania meczu
w hali, gdzie pika odbija si od

cian. Niby niewielka zmiana,

a gra si zupenie inaczej.

Realizm siy gry poszczegól-

nych zespoów jak i egzekwowa-
nie przepisów na boisku s takie

sobie. O ile jeszcze mona prze-

bole to, e Wgry sigaj po Pu-

char wiata (byoby nieciekawie,

gdyby na zmian wygryway Niem-

cy, Brazylia, Wochy i Argentyna),

o tyle mocno wkurza liberalizm s-
dziów, którzy rzadko kiedy reaguj

na koszenie równo z traw na-

szych zawodników. Nawet gdy ju
przyznaj rzut karny, to jest on

zbyt atwo broniony przez bramka-

rza druyny przeciwnej.

„Striker '95", mimo ambicji zos-

tania pierwsz multimedialn pik
non, jest produktem na rednim
poziomie, nie wnoszcym zbyt

wiele do gatunku. Upchanie CD
wstawkami filmowymi nie spraw-

dzio si po raz kolejny.

Pacjusz



,
E l li i PC

ISLE of the DEAD
przygodówka - 36,30
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FRANKENSTEIN
platformówka - 29.50

przygodówka - 36.30 A !>

LIGA POLS
manager - 19.90

SPY MASTER
platformówka - 23.60

m
i

flCE HOCKEY
sportowa - 12,20

Sen
Azygodówka- 16.80

ARNIE II

strzelanka- 19.90

MC A
Zapraszamy na zakupy wysykowe!

LK. AVAL0N

skr. poczt. 66

35-959 Rzeszów 2

Do obliczonej ceny zamówionych gier doliczane sq kc

w wysokoci 2 - z. Naley poda drukowanymi literom

i nazwisko, dokadny adres z kodem pocztowym oraz typ

Peny spis cerowanych gier mona uzyska po przesa

koperty zwrotn).

TimSoft

ul Kociuszkowców 8
75-350 KOSZALIN

ST (0-94) 40-25-41

Jeli nie znajdziesz którego z poniszych programów w swoim
sklepie komputerowym, zamów go szybko u nas telefonicznie

góy w ZASADACH SPRZEDY WYSYKOWEJ).

Gra uczca ortografii.

| Najlepsze mo/lwe poczenie
zabawy z nauka

I

Duza dawka wiedzy z

zakresu szkoy podstawowej
I pierwszych klas szkoy
^ed^^^prnr^ete^u.

Co dla hazardzistó*
Dwie gry. z których kada
moe wcign na
dugie godziny

[

Gra zrcznociowa.
Szalony naukowiec

• MARSJANIE

Wieloetapowa
gra piatformowa.

!ecenzje: Secret Servtce 2/95
Top Secret 12/94-

Ora zrcznociowa.
Grafika na najwyszym
poziomie, wiele etapów.

^Recenzja: Secret Seryice 2 95

WKRÓTCE:
Miecze Valdgira II -

przygodowo-zrcznociowa
gra fantasy,

Master Mon - doskonay
monitor pamici z

pakietem przykadowych
programów (w tym

program do odtwarzania,
z poziomu Basic-a, muzyki

stworzonej w proframie
Hardtrack Composer).

ZASADY SPRZEDAY WYSYKOWEJ
Ceny w nowych zotych zawieraj VAT i obowizuj do ukazania si nastpnego numeru pisma.

UWAGA: przy zakupie kilku programów WYSOKIE ZNIKI:
DWA PROGRAMY 5 %
TRZY PROGRAMY 8 %
PI PROGRAMÓW 10 %
ZAMÓWIENIE NA KARCIE REJESTRACYJNEJ 5 % (dodatkowo)

Zamówienia, koniecznie z dopiskiem Top Secret., prosimy przesya na kartkach pocztowych
lub kartach rejestracyjnych. Mona take zamawia telefonicznie. Naley poda swój dokadny
adres, tytuy zamawianych programów oraz rodzaj komputera. Termin realizacji okoo 14 dni.
OFERTA SPECJALNA - specjalnie dla naszych Klientów przyaotowalimy ofert kilkudziesiciu

najlepszych programów w bardzo niskich cenach. Szczegóy po przesaniu zaadresowanej
koperty zwrotnej ze znaczkiem.



przebofffl
AMIGA 1200 CD-32 AMIGA PC CD-ROM PC

1. ULT. SOCCER MAN.

2. UFO
3. BURNTIME
4. ROADKILL

«- 5. HIGH SEAS TRADER
•g 6. THEME PARK
* 7. FOOTBALL GLORY
_ 8. SIM CITY 2000

^ 9. GUARDIAN

3E 10. PREMIER MAN. III

1. SUPER SKIDMARKS
2. LEMMINGS
3. SUBWAR 2050

4. SUPER PUTTY
5. THE CLUE!

6. MICROCOSM
7. JUNGLE STRIKE

8. ROADKILL
9. BENEATH A S.SKY

10. PGA EUROP. TOUR

1. ULT. SOCCER MAN.

2. SUPER SKIDMARKS
3. SENS. W. OF SOCCER
4. BEAU-JOLLY COMR
5. PREMIER MAN. 3

6. UFO
7. JUNGLE STRIKE

8. PGA EUROP. TOUR
9. M. U.: THE DOUBLE
10. CANNON FODDER2

1. FRONT.: FIRST ENC.

2. DISCWORLD
3. DARK FORCES
4. TFX

5. DESERT STRIKE

6. PGA TOUR GOLF
7. DRAGONLORE
8. ST. TREK: THE FINA...

9. THEME PARK
10. RISE OF THER.

NINTENDO C0MM0D0RE AMIGA PC

1. JURRASIC PARK
2. S. MARIO BROS 3

3. HOME ALONE II

4. BATTLE TOADS

^ 5. TERMINATOR II

5 6 STREET FIGHTER II

7. BATMAN RETURNS
>- 8. MORTAL KOMBAT II

t 9. DARKMAN^ 10. DJBOY

1. LASER SOUAD III

2. BATTLE SHIPS

3. LASER SOUAD II

4. MONOPOLY
5. LASER SOUAD
6. MECHADEUS
7. WADCA
8. TAPPER
9. RICK DANGEROUS II

10. PIRATES

1. DEATHMASK
2. MORTAL KOMBAT II

3. ALIEN BREED II

4. MORTAL KOMBAT
5. ISHAR II

6. CANNON FODDER
7. SYNDICATE
8. SIM CITY 2000

9. FRANKO
10. LION KING

1. DOOM II

2. SYNDICATE
3. X-COM: TERROR...

4. GUNSHIP 2000

5. ALONE II

6. TIE FIGHTER
7. F-14 FLEET DEF.

8. MORTAL KOMBAT
9. TEENAGENT
10. L. OF KYRANDIA

NINTENDO C0MM0D0RE AMIGA PC

CO

1 . CONTRA
2. GALAGA
3. WRESTLING
4. TURTLES
5. COMBAT

1 . OPERATION WOLF
2. HANS KLOSS
3. DONKEY KONG
4. ROBBO
5. MONOPOLY

1. BLUES BROTHERS
2. RODLAND
3. KAJKO I KOKOSZ
4. GOLDEN AXE
5. VROOM

1. PACMAN
2. ELECTROBODY
3. GOOSE
4. VERBATIM
5. ZOOL

1.SIM CITY 2000

2. FRONT.: FIRST ENC.

3. ON/ERLORD
4. PREMIER MAN. 3

5. DISCWORLD
6. X-COM
7. FILGHT SIMULATOR 5

8. DOOM 2

9. TIE FIGHTER

10. RISE OF THE R.

ATARI XL/XE

1. GLOBAL WAR
2. KSIE
3. SUPER FORTUNA
4. GALLAHAD
5. CYWILIZACJA

6. CAVERNIA
7. WADCA
8. LIGA POLSKA
9. KOLONY
10. INSPEKTOR

ATARI XiyXE

1 . ADAX
2. UPIÓR
3. RASZYN 1801

4. CONVICTS
5. ROBAL

ADUENTURE BAT N BALL BEATEM UP PLATFORM SHOOT EM UP

1 . VALHALLA

„ 2. MONKEY ISLAND 2

5 3. INDY

§ 4. BENEATH A S.SKY

g 5. STAR TREK
52 6. S. THE SORCERER

7. DREAMWEB
>- 8. L. OF KYRANDIA

C 9- L. OF THE TEMPTR.Z 10. MONKEY ISLAND

1. PINBALL ILLUSIONS

2. PINBALL FANTASIES

3. PINBALL DREAMS
4. ARKANOID 2

5. ARKANOID
6.KRYPTON EGG
7. BUNNY BRICKS

8. LORDS OF WAR
9. BOTICS
10. SHUFF. CAFE

1. MORTAL KOMBAT II

2. MORTAL KOMBAT
3. SHADOW FIGHTER

4. IK+

5. BODY BLOWS
6. B.: PAWS OF FURY
7. PANZAKICK BOXING
8. TORVAK THE WAR.
9. B. BLOWS GALACTIC

10. BUDOKAN

1. LION KING

2. ALADDIN
3. JAMES POND 3

4. RUFPNTUMBLE
5. FLASHBACK
6. SOCCER KID

7. PUTTY SOUAD
8. BUBBLE'N'SQUEAK
9. SUPERFROG
10. NAUGHTY ONES

1. CHAOS ENGINE
2. DESERT STRIKE

3. SKELETON KREW
4. TOWER ASSAULT
5. GUARDIAN
6. ALIEN BREED 2

7. BANSHEE
8. PROJECT-X
9. ALIEN BREED '92

10. JUNGLE STRIKE

eby mie mieszkanie,

najlepiej gdzie w spokoj-

nym miejscu, gdzie nie jest

tak „ciekawie" jak w kraju,

a tu oferuj to wszystko!

W tym momencie w mojej

gowie pojawi si plan

dziaania. Najpierw pojad
do ambasady Nowej Zel-

kandii, aby dopeni wszel-

kich formalnoci. Póniej

spakuj si, wykupi bilet

na samolot i jeszcze dzi-

siaj wylduj na jednym

z lotnisk Nowej Zelkandii.

Zabraem si ochoczo do

wypenienia postawionego

planu, najpierw adres am-

basady. Przeszukaem
ksik telefoniczn, zna-

lazem, jest! Niestety by tyl-

ko telefon, bez adresu.

Zadzwoniem pod podany

numer, cisza nie ma sygna-

u. Ze zdenerwowania pod-

szedem do lodówki po co
do picia. Otwieram j, a tu

si okazuje, e nie dziaa.

Wczam wiato, nie dzia-

a. Teraz dopiero uwiado-

miem sobie, e za oknami

jest ciemno. W ani jednym

oknie wiata. Pustki na uli-

cach, adnego samochodu.

Nagle zobaczyem jakiego

przechodnia, zamachaem
do niego ochoczo, poroz-

mawiaem chwil i co si
okazao. Wszyscy ju wyje-

chali do Nowej Zelkandii,

zostaem tylko ja i on. Ja to

wiadomo dlaczego jeszcze

nie wyjechaem, przez za-

gapienie, ale on z innego

powodu. On po prostu by
tym, który t ca plotk

o Zelkandii rozpuci.

Ostatni Rodak
w Ojczynie



Aby zaprenumerowa które z naszych czasopism, naley:

PRENUMERATA
Bajtek - najstarsze popularne czasopismo

komputerowe w Polsce. Wydawany nieprzerwanie

od 1985 roku. Ukazuje si co miesic w nakadzie

55 tys. egzemplarzy. Adresowany do czytelnika

pocztkujcego i redniozaawansowanego w po-

sugiwaniu si komputerem, niezalenie od wieku.

Redagowany dla osób, które:

• chc by na bieco z technik komputerow,
• chc doskonali swoje umiejtnoci.

• chc wiedzie co kupi,

• wykorzystuj komputer do nauki,

• lubi czasem zagra w co dobrego.

Realizacji tych potrzeb su stae rubryki

pisma. Mikromagazyn, opisy programów, testy

sprztu i Gieda, Po dzwonku, Co jest grane.

W kadym numerze konkurs i cenne nagrody.

Cena detaliczna Bajtka - 2,80 z, w prenumeracie

2,60 z.

Top Secret - wysokonakadowy miesicz-

nik powicony grom komputerowym i wszystkie-

mu, co si z nimi wie. Oprócz samych opisów

pismo obfituje w mapy, opisy sztuczek (Tips), a

nawet kompletnych sposobów ukoczenia gry.

Cao uzupeniaj cieszce si du popularno-

ci rubryki:

Lista Przebojów - jedyny w swoim rodzaju

wskanik popularnoci (i niepopularnoci)

poszczególnych tytuów dla kadego z kompu-

terów.

Listy - przegld korespondencji redakcyjnej.

Tips'n Tricks - czyli zbiór porad i cudownych

sztuczek niezbdny dla tych, którzy „utknli",

albo maj „drewniane rce".

Cena detaliczna - 2,80 z, w prenumeracie

2,50 z.

Prenumerat na TOP SECRET przyjmuje take
RUCH" S.A. na nastpujcych warunkach:

- Prenumerata przyjmowana jest tylko na

okresy kwartalne. Cena za czwarty kwarta

wynosi 8,4 z. Wpat naley dokona do dnia 20

sierpnia 1995 r.

- Wpaty naley przesya do „RUCH" S.A.;

Warszawa, ul. Towarowa 28; nr konta PBK, XIII

Oddzia Warszawa, 370044-1 195-139-1 1

.

Wpaty przyjmuj równie terenowe oddziay

RUCH" S.A.

- Prenumerata za granic jest o 100% drosza

od krajowej.

Commodore & Amiga - miesicznik po-

wicony w caoci komputerom C-64 i Amiga. Je-

go lektur polecamy wszystkim wacicielom

(i przyszym posiadaczom) tych popularnych ma-

szyn. W C&A znale mona opisy sprztu,

programów, kursy programowania, relacje z copy

party, ciekawostki, porady dla majsterkowiczów,

artykuy o muzyce, grafice, animacji, multimediach,

recenzje najnowszych CD oraz opisy gier. C&A to

jedyne pismo w Polsce poruszajce tematyk C-64.

Cena detaliczna - 2,50 z, w prenumeracie 2,20 z.

Kupon wany
do dnia

31.09.95

od numeru:

CENA
liczba kolejnych

numerów
(od 3 do 12)

po ile

egzemplarzy

SUMA

RAZEM:

Bojtck

2,60
x

2,20
x

2,50
x
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PRENUMERATA

Spraszamy do

prenumerowania czasopism

Wydawnictwa Bjteh.

Warunki prenumeraty:
I Prenumerat mona rozpocz od dowolnego

miesica (numeru) i moe ona trwa od 3 do

12 miesicy.

I Prenumerata zawarta przed upywem wano-
ci kuponu gwarantuje stao cen.

I Przesyka pocztowa nie wymaga dodatkowych

opat.

Jak zaprenumerowa:
I Aby zaprenumerowa które z naszych czaso

pism, naley:

wyci znajdujcy si obok kupon,

J do tabelki znajdujcej si z drugiej strony

wpisa odpowiednie liczby egzemplarzy i

czas trwania prenumeraty.

wypeni przekaz i wpaci odpowiedni

kwot na nasze konto bankowe,

I Prosimy o staranne i wyrane wpisanie odpo-

wiednich liczb egzemplarzy. Za bdy wynika

jce z niestarannego wypenienia formularza

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoci

I Prenumerat prosimy zamawia z co najmniej

miesicznym wyprzedzeniem.

I Prenumerat mona take opaci w siedzibie

Wydawnictwa.

Prenumerata zagraniczna:
I Cena rocznej prenumeraty jednego z na-

szych czasopism wysyanego za granic

poczt zwyk (wodn lub ldow) jest o 33 z
wysza od krajowej.

I Wysyka poczt lotnicz zwiksza cen rocz-

nej prenumeraty o 147 z.

I W przypadku zamówienia wikszej liczby eg

zemplarzy wysyka jest tasza — prosimy

o kontakt listowny.

Reklamacje:
I Jeli w cigu 2 tyg. od pojawienia si numeru

w kioskach przesyka nie nadesza lub zamó
wienie zostao zrealizowane bdnie, prosimy

o kontakt z Wydawnictwem.

I Najtaszym i skutecznym sposobem reklamac

ji jest zgoszenie na kartce pocztowej (powinna

ona równie zawiera dane prenumeratora).

I Reklamacje s realizowane natychmiast.

I Reklamacje i pytania dotyczce prenumeraty

prosimy kierowa pod adres: Wydawnictwo

Bajtek, Dzia Prenumeraty, Suby Polsce 2,

02-784 Warszawa (lub telefonicznie w godz

9-17, tel. (02) 644 77 37, prenumerat zajmu-

je si pani Alicja Baczyska).



SysOp ma gos

Tym razem bdzie gównie
0 BRE, cho nie tylko. Zaczn od
tego, e nasz System (nie bez ko-

zery napisaem to przez due „S")

da sobie samodzielnie rad pod-

czas mojej nieobecnoci - wyje-

chaem na tydzie na urlop (do

Jelenia na motyle, jak zwykle)

1 zostawiem BBS bez adnego
nadzoru. Po powrocie okazao
si, e przez cay czas wszystko

dziaao jak naley, nic si nie po-

wiesio, poczta krya we wszys-

tkie strony jak trzeba, co jest dla

mnie do istotnym powodem do
zadowolenia.

Teraz BRE. Przypomn, e jest

to taka gra ekonomiczno-militama,

w której mog bra pojedynczy

userzy i cae BBS-y, a wszystko

jak zwykle sprowadza si z grub-

sza do zdobycia jak najwikszych
pienidzy, za które uda si kupi
wojsko którym pokonamy przeciw-

ników zdobywajc tym sposobem
jeszcze wicej pienidzy. Otó za-

pada ju klamka - liga BRE (czyli

wszystkie BBS-y biorce udzia

w grze) bdzie koordynowana
przez mnie. Przewiduj w zwizku
z tym kilka zmian w dotychczaso-

wej konstrukcji ligi. Najwiksz b-
dzie dopuszczenie do gry nie tylko

caych BBS-ów (planet), jak to

miao miejsce do tej pory, ale rów-

nie (w miar wolnych miejsc)

punktów (planetoid?) sieci Fido.

Wprawdzie taka pojedyncza pla-

netoida nigdy nie bdzie w stanie

zosta potg na miar duego
BBS-u, jako e w BBS-ie gra na-

wet kilkanacie osób. a punkt, có.
gra moe jedynie w pojedynk,
jednak wbrew pozorom sytuacja

nie jest wcale tak za. Po pierwsze,

samemu w domu mona gra bar-

dzo systematycznie, o co zwykle

Hyp...hyp...hypery
POWITANIE: „Cze zdradliwe

pachoki Stalina!?!

Mam dla was propozycj nie do
odrzucenia (granat?)."

Minder Mcshmail

ULTIMATUM: Jeeli nie speni-

cie da, wpuszcz wam przez

BBS mojego najnowszego (pier-

wszego) wirusa napisanego w Tur-

bo Pascalu. Mój pupilek ma na imi
Grey Rat (grey_rat) i z Top Secret

BBS bdzie le!!! I to nie arty!!!"

Pawe P „Czacho"

Stamtd skd bdziesz dzwoni
(piecz na licie) zapacisz niezy

rachunek za poczenie z Warsza-

w... - red.

„RZONDANIA ()": .Utycia Na-

czelnego (jest za chudy)."

Ja super Ja tj MODEL tj Jochny

NIEDOWIAREK: „Do tej pory

w to nie wierzyem - gdy poprosi-

em w kiosku o JOP SECRET",
pani zacza szuka w magazy-
nach erotycznych, po czym poin-

formowaa mnie: „Nie ma". Po su-

gestii, aby przeszukaa dzia kom-
puterowy, znalaza to, co chciaem
kupi. Ciekawe przeycie!"

CHRISBECUEL

DO YOU SPEAK ENGLISH?:
„Cze nazywam si Tomek, niek-

tórzy woaj na mnie ryba, ale ja

tego nie lubi. Napisaem do was
list z kuponami „pole do popisu"

i na hity i shity (a propos co to

waciwie znaczy SHIT, stary kit

czy co?)."

Tomek
Jakby to zgrabnie uj... - ka?

- red.

BUNT: „... (cholera, musz
zmieni dugopis bo tamten chyba

domyli si e to list do was) ..."

The Generat

SAMOKRYTYKA: „Po przeczy-

taniu onego zdania uwaacie mnie

za totalnie zdebilaego frajera i krety-

na niedorobionego franczna mana."

Jaworznicki Pieron

SMAKOSZ PEEN NIESPO-
DZIANEK: „Niewiem poco wysra-

em te 4500 na znaczek do Was,

ale jeli mnie nie wydrukujecie

z ogromn chci wyrzygam stó-

w na nó na was."

ZOMBIE

ERRATA: „Przyznaj racj Zió-

kowi, w lutowym numerze w Hype-

rach palneem taki kwas o met-

kach, e czasów takich kwasów
nie pamita mój pradziad Casano-

v (Taki kwas!)."

PFEIL ERROR

trudno userowi czekajcemu cza-

sem i kilka godzin na poczenie
z BBS-em, po drugie, w przypadku
kilku planetoid dobrze koordynuj-
cych swoje dziaania, maj one
spor przewag taktyczn nad na-

wet du planet, na której znaj-

duje si kilka pastw. Wynika to

z rónych rozwaa na temat spo-

sobu prowadzenia ataków za po-
rednictwem rónych rodków
(bomby takie siakie i owakie, oraz

Gooie Kablooie). Nie bd teraz

przedstawia ogólnej teorii wojny

totalnej, ani cytowa von Clause-

vitza - uwierzcie mi na sowo, pun-

kty maj swoje szanse, zwaszcza,
jeli bd zawiera alianse.

Liga w nowym ksztacie (ale bez
rewolucji, to co ju jest dobrze zor-

ganizowanego pozostanie) wys-

tartuje w drugiej poowie wrzenia
albo na pocztku padziernika -

dziki temu bd si mogli do niej

wczy mniej wicej w tym sa-

mym czasie wszyscy chtni,

wród których jest troch studen-

tów, balujcych jak wiadomo do
koca wrzenia.

To ju waciwie wszystko na

dzisiaj, jako e zapanoway wa-

kacje i nic si nie dzieje. Userzy
zwinli manatki i wyjechali za
miasto na zielon trawk, nie bio-

rc ze sob w wikszoci wypad-
ków komputerów i modemów, pun-

kty zamroziy swoj dziaalno
(taki Rooshkeen na przykad wyje-

cha do Hiszpanii czy Innego Ma-
roka i ani mu w gowie ciganie
poczty i odpowiadanie na listy

bd gnbienie chtnych w Doo-
ma po kabelku; ma chopak w tej

ostatniej dziedzinie spore osig-
nicia). W odrónieniu od zeszo-
rocznych tegoroczne upay nie po-

woduj wyranych zakóce
w pracy BBS-u, moe dlatego, e
nie ma ju najbardziej grzejcego
si elementu, jakim by piecyk 40
MB firmy Seagate. Jedynie CD
ROM twardo odmawia poprawnej

pracy, ale e zacz to robi jesz-

cze kiedy byo zimno, trudno zwa-

la win na kaniku. Za chwil
wycz komputer zostawi BBS,
wezm siatk i pójd apa przed-

stawicieli Lepidoptera, czyli us-

koskrzydych, które w tym roku

wsytpuj w bardzo duych ilo-

ciach.

Wasz SysOp

PROPOZYCJA
NIE DO ODRZU-
CENIA: „Jak mnie

wydrukujecie to

wysadz w po-

wietrze redakcj
konkurencji."

Apel

POZORY MY-
L: „Czy sysze-

licie ju ten dowcip? Pyta kolega

policjanta: „Dlaczego wpychasz
sobi t kromk chleba do tyka?",

a ten na to: „Dentysta poleci bym
jad drug stron". Na marginesie

trzeba powiedzie, e mundurkowi
nie maj poczucia humoru. Za ten

kawa, w czasie kontroli dokumen-
tów samochodu, mój kuzyn zebra
mandacik w wysokoci 50 z. Jest

to tymbardziej dziwne, e od razu

zrozumieli jego sens, co przy ich

ujemnym ilorazie inteligencji jest

niewytumaczalne naukowo."

von Moltke

ODA DO AMIGI:

„Hej Amigo, co si smucisz?

ze wsi jeste, na wie wrócisz!

Amigowcu nie rnij gupa
DOOM nie chodzi no i dupa!"

Mr. Sotys

ZDZIWIONY?: „Po przeczyta-

niu nr 5/95 oczy mi wyleciay (jed-

no znalazem pod biurkiem, a dru-

giego jeszcze nie. By moe
wpado do odkurzacza, kiedy od-

kurzaem mieszkanie)."

JEDNOOKI (TYMCZASOWO)
RUMCAJS

YCZENIA...: ycz wszystkie-

go co najgorsze, a szczególnie ob-

lania sesji.

Feud

„P.S.": „Koperta jest troch
brudna, ale to listonosz wywini."

The Generat

„P.S. II": „Przysyam wam tro-

ch papieru (toaletowego - red.),

eby nie byo trzeba drukowa na

kupionym i eby Top Secret by
taszy."

777© Generat
Dziki! Wanie wykorzystali-

my - red.



Nie wszystko biae, co dom wariatów.

Po tygodniu nieobecnoci wpadam sobie do redakcji, a tu nikogo nie ma, mebli nie ma, komputery wyniesione, tylko

ciany jakie dziwnie biae. No tak, myl, pewnie kolejna przeprowadzka, tym razem do Kabat, albo i dalej. Wybraem si

wic na poszukiwania istot mylcych. Znalazem na szczcie kogo w pokoju „internetowym
1

' - dobrego czowieka, któ-

ry powiedzia, e kto ze wirów (czyli redakcji TS) moe si znajdowa w Wydawnictwie. Pognaem tam czym prdzej,

i istotnie, znalazem. Naczelny, spojrza na mnie, ale z pocztku nie móg zaapa. Skojarzy w kocu kim jestem i rzek

„Aaa to Ty? Listy s na parapecie w redakcji." Wyszedem co tchu, znowu wchodz do redakcji, patrz na parapet i oczom

nie wierz! Takiej sterty to jeszcze nigdy nie dostaem! To dziki Wam, drodzy Czytelnicy, drukujemy dzi kolejn, wspa-

nia, ogromn, niepowtarzaln rubryk TnT.

Ach! Prawie bym zapomnia! Ten kawa w poprzednim numerze nie znalaz si tam tak zupenie przypadkowo. Wyob-

racie sobie, Haszak kupi „bkitn strza ", która waciwie jest srebrna, ale to nie jest a tak wane. Podobno wycig-

n 140 kilosów, lecz kto mu tam wierzy, zwaszcza, e i tak wanie stoi w warsztacie bez sprzga i hamulca (znaczy

si strzaa, nie Haszak). A ostrzegalimy - Bdziesz Mia Wydatki.

Ze spraw biecych to przychodzi bardzo mao kodów. Ledwo skleciem t cz rubryki. Moe w ogóle z niej zrezyg-

nowa? Co o tym mylicie? Czekam na listy.

DEAN
PS. Zasyszane w FIDO:

Pyta si jeden facet drugiego o stomatologa. Ten mu odpowiada:

- Znam wietnego, ale jest on Anglikiem.

- Spoko, spoko, poradz sobie.

Przychodzi wic na wizyt, siada na fotelu i pokazujc lekarzowi szczk mówi: „Tu!

Na drugi dzie znów spotykaj si obaj faceci:

- Kurcze, ten dentysta to idiota. Ja mu pokazuj bolcy zb, mówi tu, a on wyrywa mi dwa...

- Ale ty gupi jeste. Two, to po angielsku znaczy dwa!
- Aaa, trzeba tak byo od razu, nastpnym razem co wymyl.
Przychodzi wic na kolejn wizyt, siada na fotelu, wskazuje zb i mówi: ..Ten!"

AMIGA
AFTERBURNER / INDY

Spauzuj gr i napisz TOGETHER IN ELEC-

TRIC DREAMS Teraz nacini|

G - dodatkowe rakiety.

N - dodatkowe ycia.

> - nastpny poziom

ALIEN TARGET / NINJA
Wpisz w high score.

END SEOUENCE - kocowa animacja.

UFI IS BRUTAL - niespodzianka.

BATTLE SHIPS r KODI
Naciskane HELP nawet po zatopieniu kilku

statków masz 40 strzaów.

BATTLE SOUADRON / NINJA

Wpisanie podczas gry CASTOR uczyni Twój

statek niezniszczalnym.

BODY BLOWS 1 / Mieszko

Podcz dwa Joysticki i wejd do OPTIONS
Teraz przytrzymaj oba: jeden w prawo drugi

w lewo. a ukae si tajne Menu. Zmian 1UP:

Normal na 1UP: MAX. Masz do wyboru Maxa

BODY BLOWS GALACTC Meszko
Super ciosy. Fire ukos do tyu i gon/ lub przyt-

rzyma Ftre.

BUBSA& ST1X / Darek Paptak

Ody zaczynasz gr. za Tob jest drzewo

Rzu nad tym dizewem pdzlem i odwró si

zaram wiód. Dii—o zn*n* id zniszczy

czerwonego potwora na kokach. Jak przej-

Sz^esz p*a~sz zie+a C-e dotus e-.ei

CABAL; NINJA

Wpisz SCHLIKA - niemiertelno. ,F2" -

skipper leveli

CANNON FODDER I KODZI

Jeli który z Twoich dosta i jeszcze jczy, to

podejd do niego, a odda O swój stopie

i amunicj.

CHASE H. O. / Tomasz .D.J. AMIGO" Czamo-

eski

Chcc mie wicej ni trzy uycia TURBO, gdy

skoczy si dogrywa etap i zacznie pojawia

si plansza, mona nabi sobie kilka TURBO
DOLADOWA przez naciskanie SPACJI w ok-

relonym tempie (trzeba wyczu). Mona wtedy

jedzi nawet 1 000 krrvh. Wypadkj przestaj by
grone, a zbrodniarza dochodzj s» juz w tunelu

(Jak tak bardzo Ci zaley na darmowym TS to

dopisuj swój adres - red.)

CHUCK ROCK / NINJA

Na ekranie tytuowym wcinij .Esc" a potem

wpisz jedno z poniszych zdah:

FAST AINT THE WORD.
UNCLE SAMS.
ITS FAIRY BOWBELL,
SHE LOVES CLEANING WINDOWS.
LIFE IS MY DREAM.

CLUE!. THE/ZUL
1 . Na pocztku gry id do hotelu. Porozmawiaj

z recepcjonistk. Wybierz pierwsz moliwo
na pytanie o imi - odpowied MARK GOL-

DBERG. Od tej chwili nie musisz paci za pokój.

2. Gdy paserzy nie chc kupowa od Ciebie

skradzionych rzeczy (ledzi Ci policja) id do

komisanatu policji i pogadaj z Inspektorem

Gludo, a zdarzy mu si przykry wypadek - nie

bdzie Ci juz ledzi.

3. Podczas napadu nie uywaj takich narzdzi

jak axe i hammer. bo robi za duo haasu.

4. Stranika najatwiej zaatwi kiedy otwiera

drzwi i wchodzi przez nie do jakiego po-

mieszczenia - zaczaj si z boku drzwi (tak.

aby Ci nie widzia), a kiedy wejdzie, szybko

podejd i ogusz go.

DEFENDER OF THE CROWN
/ NINJA
Podczas turnieju ustaw kursor na wodzie z ko-

byk, a zwycistwo masz w kieszeni.

DRAGON'S LAIR 2 / NINJA

Aby obejrze gr wpisz: GET MORDOC DIRK.

FORGOTTEN WORLDS / Tomasz .D.J. AMI-

GO" Czamoeski
Na screenie tytuowym napisz ARC i wcinij

klawisz HELP Podczas gry: S - do sklepu, N -

nastpny poziom.

GEMINI WING / Tomasz .D.J. AMIGO" Czar-

noleski

Jeli majc czwarte ycie jeste bliski mierci,

wcinij lewy przycisk myszy i wal w FIRE a
do koca. Poiawisz si na nowo u góry ekra-

nu Hasa do leveli: 2. MR WIMPEY. 3. CLAS-

SICS, 4. WHIZZKID. 5. GUNSHOTS. 6. DOD-
GUYZ, 7. D.GIBSON.

IKARI WARRIORS I NINJA

Wpisz w high score FREERIDE - energia.

INFERIOR / NINJA

Wpisanie kodu: 68493799 daje trzy dodatko-

we statki lub jeden supermocny.

INTERPHASE / SPIDER HORROR
Zacznij gr i wpisz Fenny - masz teraz tajny

.ogldacz" poziomów.

LAST BATTLE / NINJA

W tabeli wyników wpisz si jako: TORATORA-
TORA Otrzymasz niemiertelno.

LETHAL WEAPON / NINJA

Kombinacja:

ALT+Y+F - moesz lata.

ALT+Y+D - samobójstwo

LOREMASTER OF THE DRAGONS f NINJA

Po wpisaniu: I POSSES ALL KNOWLEDGE.
klawisze:

F1 - skipper poziomów.

F2 - nietykalno,

F3 - niewyczerpana energia,

F4 - brakujce runy.

LOST VIKINGS, THE I Pawe Pepak

Podczas wgrywania gry me naciskaj na myszk
- bd tam podane wszysue kody.

LOTUS TURBO CHELENGE II / komandos

Wpisz jako haso.

TURPENTINE - nieskoczony czas.

DUX - ukryta gra.

MANCHESTER UNITED THE DOUBLE /

SCOOTER
Zamiast pierwszego dysku, wó drugi. Znaj-

duje si tu edytor, który umoliwia wpisywanie

wasnych druyn, zawodrWców M.

MC DONALDS LAND / NffUA

W OPTION MENU wptsz: OD I nacSn .ES-

TER* - niemiertelno

NEW ZELAND STORY Tomasz JDJ. AM-
GO" Czamoeski
W grze istniej .myny" przenoszce do nas-

tpnego etapu:

Etap 1.1 - naprzeciwko ptaka w klatce (awy

górny róg ekr ) p^zeoes eto etap^ ' -i

Etap 1 .2 - wyskoczy na dnjg póK od dou
i strzeli w lewo:

Etap 1.3 - strzeli w punkt zlokalizowany tuz

za lew cian.
Etap 2.1 - nasz cel jest nad ptakiem w skalnej

dziurze. Po wykorzystaniu myna w 1.1, gdy

jestemy w 1 .4 naley przepyn, wskoczy
na pók z literami E i D. postrzela sobie te-

raz w lewo Otworzylimy przejcie do 2.9.

NICK FADO GOLF / NINJA

Jeli chcesz gra na Marsie, to gdy pokae si

zdjcie FADO wpisz: MAJORTOM.

NIGHT BREED / NINJA
Wpisz: RISEN FROM THE DEAD.

OUTRUN / NINJA
Zatrzymaj gr klawiszem CTRL i wpisz

ORINJ Klawisz .HELP" przenosi do nastp-

nego levelu, a strzaka w gór dodaje czasu

PACLAND / Tomasz .D.J. AMIGO" Czamoeski

Na tytuowym obrazku wpisz . AN/ALON" ., je-

li ekran bynie to uzyskae niemiertelno.

Jeli to nie poskutkuje, spróbuj inaczej Roz-

pocznij gr dla dwóch graczy. Dojd pier-

wszym jak najdalej. Drugim musisz doj do

wróki, która da Ci buty. W drodze powrotnej

pcftn trzeci kaktus, a ukae si óty pac-

man. Gdy go wemiesz natychmiast si zabij

3- = .es ; zginiesz

w powiorz operacje drugmi graczem. Jak du-

go gracz drugi borze zoftego peemana, tak

dfcjgo gracz pierwszy jest rwjsnwartstny

PIPEUNE Tomasz JDJ AMGO* Czarroesk;

Oto kody do gry. FOLD. EYES EGGS TEAR.

PEAS, DUCT. PODS
PREMIER MANAGER / NINJA

Zadzwo pod numer 753423.

PREMIER / NINGA
Po wpisaniu na ekranie tytuowym. SPAR-

KPLUGS. spacja przenosi na nastpny poziom



RISE OF THE ROBOTS / NINJA
Gdy chcesz walczy tajnym zawodnikiem, wy-

bierz opcj na dwóch graczy (wyskoczy HANDI-
CAP) Wtedy skieruj jeden joysfr* w iewo, a dru-

gi w prawo i tak par razy. Obraz powinien mign
i w wyborze zawodników jest SUPER VISOR.

ROAD BLASTER NINJA
Przed startem wpisz haso: LAVILLASTRAN-
GlATO Teraz klawisze:

1,2- zmieniaj bro,

3 - daje oson,
4 - wcza dopalacz.

ROAD RASH / Grzegorz Mucha
Jeeli chcesz pojedzi szybszym motorem.

to jako kod wpisz:

- 1200001AV10015711BD€ - jedzisz .Pan-

d 600".

- 1 000001 9D10033R1 201 P - masz .Bauzaja
600'.

- 1 0000019DO0O0BB13NM1 - masz .Kami-

Kaze 750*.

- 10000017200126D14AMS - masz .Okuvie-

na 1000".

- 10000014N10114715TD6 - .Femxa 850".

- 1110002SV1015DF1UU2S - .Panda 750".

- 1110002OK 11114G17HNG- diablo 1000"

ROAD RASH / NINJA
Wpisz si jako CYBER Po wyjciu, gdy uka-

e si RACE RESULTS wcinij .F3" - wybie-

ranie motorów. .F3" lub .F4" - kupno. Atakuj

REXA, on posiada pa.

ROLAND / MR. FANTA (DYMEK)
Wcinij podczas gry klawisz HELP.

SAINT DRAGON / NINJA
Wcinij .CAPS LOCK* i wpisz: DEACAFFEI-
NATED. Nastpnie wcinij .ENTER" i jeste

niemiertelny.

SETTLERS, THE / Pawe Peplak

Budynki buduj w grupach:

1 Kopalnia, huta. patnerz, kowal.

2 Rolnik, wiatrak, piekarz, swiniarz, rzenik.

3 Lenik, tartak, drwal.

4. Kopalnia zota, huta zota.

Najszybsza produkcja.

SIMPSONS I MR. FANTA (DYMEK)
W czasie gry napisz: Eat My Schorts

SIM CITY 2000 / MR. FANTA (DYMEK)
Podczas gry napisz .CASS" - plus 250 funtów.

SUPER HANG ON / MR. FANTA (DYMEK)
W HIGH SCORE wpisz 4H50 lub 750J.

TEST DRIVE 2 / SPIDER HORROR
Wpisz podczas gry:

AERF - duze przyspieszenie. extra hamulce
GASS - przeskok do koca poziomu ze wiet-

nym czasem i wynikiem.

60 UTRAN - niespodzianka

THEME PARK / Minder McShmall

Jeli jakie urzdzenie moe zmieci powy-

ej dwudziestu (sownie: 20) osob. to wejd do

jego menu (pytajnik) i zmniejsz liczb osob do

lednego (1). Teraz kliknij prawym przyciskiem

myszy na malutkiej ikonce ludzika (ale nie

tam, gdzie zatrudniasz ludzi) i ju do Twojego

urzdzenia moe wej ponad 6000 osób!

(dam za to doywotnej prenumeraty T. S.)

THEME PARK / MR. FANTA (DYMEK)
Wpisz si w SETUP NEW THEME PARK jako:

HORZA. Teraz CTRL + C daje Ci gotówk,
ALT Z wszystkie rodzaje urzdze. CTRL +

Z wszyskie sklepy. Gdy zacznie si strajk, F8

rozpocznie negocjacje. 8 - negocjacje z dos-

tawcami.

VIGILANTE / Tomasz .DJ. AMIGO' Czamoeski
Po skoczeniu gry i inicjaów, wpisz do Hall of

Fame GREEN CRYSTAL Po ponownym uru-

chomieniu gry wcinicie F1 doda jedno ycie,

a F8 przeniesie Ci do nastpnej planszty.

WINGS OF FURY t MR FANTA (DYMEK)
Nacinij [i] - pomoc przy ldowaniu

WINGS OF FURY / RYTJ

Kiedy pokae s* napa .PASSWORD* wpisz

kolejno Wery l+Z+A, nacinij JENTER" i po

ZAELAZN BRAMA Sebastian Szczepaski
LENINJESTWIECZNY - dodaje 100% energii.

DAWAJ Ml PLANSZE - przenosi do nastp-
nego etapu.

ATARI ST

BARBARIAN / TANGO
Kiedy pojawi si napis REPLICANTS nacinij

klawisz T a staniesz si niemiertelny.

LARRY / Dawid .RYGIEL* Rygielski

Ciekawy numer telefonu 209 683-6858.

LETHAL XCESS / Dawid .RYGIEL" Rygielski

Na screeme tytuowym wpisz: COKE. Teraz

klawisze 1-5 - wybór leveli

NETHERWORLD / Dawid .RYGIEL" Rygielski

W tabeli High Score wpisz: VXZ158 - nie-

miertelno.

PREHISTORIK/ Tango
Jezeh chcesz dosta banana, uderz maczug
w napis level.

SKWEEK / Dawid .RYGIEL* Rygielski

W menu trzymajc spacj wdu F2.

STAROUAKE / Dawid .RYGIEL" Rygielski

Kody teleportów:

1. TABET, 2. HINDI, 3. KWANG. 4 ROKEA. 5.

SOLUM. 6. CWORF. 7 KALED. 8 TSOIN. 9.

BORNO, 10. SOCHI. 11. FLIED, 12. NICHA,

13. LUANG, 14. CHING. 15. DAVRO.

WINGS OF DEATH / TANGO
Podczas gry wpisz: ST FOREVER. Teraz mo-

esz korzysta z poniszych klawiszy funkcyj-

nych dokonujc zmian postaci

F1 - w insekta,

F2 - w nietoperza,

F3 - w ora,

F4 - w smoka.

F5- w gryfa.

Uycie poniszych klawiszy spowoduje wywo-
anie.

F6 - myliwego,

F7 - niszczyciela.

F8 - tarczy ochronnej

Wcinicie kolejnych dwóch «3a*rszy spowo-
duje:

F9 - wyczenie autofire.

F10 - uzupenienie energii

PC

BETRAYAL AT KRONDOR f Wojoech Szcze-

paski
Hasa do skrzy:

Trzyliterowe: die. fog. ice. key.

Czteroiterowe: beli. shoe, milk rope. line,

rust, tire, rain. cane. echo. pipe. door, drum,

buli. book. ring, wind. hole, plow, hair. eggs.

bard. wali, name. path, surf. dice logs. bark.

lake. eyes, ring.

Picoliterowe: sword. water, cots. onion. coals.

snail, stove. chest. nver. arrow, stars. noose, to-

we. honey. grave. sieve. stake, death. musie,

shoes. ocean, smoke. blood, thorn, holes.

wrong. cards. pease. wagon, noise, table. fleas.

broom. blade, ashes. hast, weary. spurs.

Szecioliterowe: barrow, coffin, spider, breath,

bottle, futur, paddle. square, gloves. equals.

sponge. pnest. temper, mouser. ictcle. saddle.

briars. button, walnut. bubble. jacket. shadow.

stairs. candle. secret. bndge, minor, snares,

trolls. orange.

Siedmioliterowe: outside, thought. promise.

dispute, sawdust, hangman. alcohol. nothing,

victory, knocker, silence. farrier. gallows.

Omioliterowe: gauntlet, horseman. mattress.

the dead. alphabet. darkness. delekhan. trea-

sure, sunshme. stranger

Dziewicioliterowe yesterday. snowflake. wa-

terfall, day night.

Dziesicioliterowe: eye to eye.

Przerwy midzy wyrazami równie licz si ja-

ko litery.

BLACK THRONE / Cammoix z Cracova

W gównym menu poczekaj na demko. Jeli

teraz wyjdziesz do DOSu. to pokae si kod

do poziomu z dema. Nie dziaa w 100% (nie

wiem. od czego zaley).

CENTURION / Caminoix z Cracova

Nie opaca si zbiera duo kasy: po 99999
talentach licznik si przekrca.

CHICAGO '89 / Wojciech Szczepaski
Jeli aktualnie jeste gangsterem, najbez-

pieczniej kierowa si w dó planszy i z niej

ucieka. Natomiast celem policjanta jest zablo-

kowanie zodzieja tak. aby nie móg si ruszy

lub strzelanie do niego (shift), az si zapali

Innym gorcym klawiszem jest Delete, czyli

wczenie syreny policyjnej.

CIVILIZATION / Feud

atwy sposób na sprowokowanie wojny, wysa
na terytonum wroga karawan. Wczeniej czy

póniej kto j zaatakuje Rakiety jdrowe s
doskonae do patroli morskich i atakowania ok-

rtów - brak skae. Jeli na ldzie jest wicej

ni 6 skaonych pól, nastpi ocieplenie klimatu.

COLGATE / KOWAL
Aby zniszczy dom bakterii sta przy nim i na-

cinij JFI".

COLONIZATION / BARNABA
We na warsztat (np. NCEDIT) plik ME-
NU.^ Znajd w nim lini ©COLONIZOPE-
DIA i usu j oraz wszystkie nastpne a do

©END. Obrobiony plik nagraj na dysk i wcz
gr W menu gównym zamiast opcji COLONI-
ZOPEDIA zobaczysz opcj Cheat, za pomoc
której mona doda sobie oddziay, pienidze

i par innych rzeczy

DOCTOR WHO I Sir Tomciu

Wpisz: JAMES BOND AND OLIVER REED
WERE NEVER GOOD SINGERS.

ELVIRA2 / Wojciech Szczepaski

Aby wyj klucz z akwarium trzeba wrzuci
rybkom miso zatrute substancj doktora.

FRONTIER / Feud

Najlepsz broni o maym ciarze jest 5MW
Beam Laser (chyba 4MW - red.). Jeli mo-
esz, instaluj laser na tylnym pylonie -cz
przeciwników sama wlezie Ci w celownik. Na
krótkich dystansach doskonaa jest Smart

Missle (odlego mniejsza ni 2km - 99% tra-

fienia) Jeli masz towar na który jest oferta

w Biuletin Board. sprzedai najpierw 1+ na

zwykym rynku (Stockmarket) - reszt opchnij

w .Biuletin...'. Na rynku pojawi si 65535+

sprzedanego towaru i od tej chwili to ju tylko

przekrt licznika kasy... W dalekich sektorach

Impenal System czsto spotyka si Imperial

Counery. za które s ogromne nagrody (po

3000-4000). ale które bardzo trudno strci.

Zawsze warto kupi Gem Stones, jeli cena

jest - rsza ni 3000 - w zindustrializowanych

systemach zarabia si wtedy krocie

GEAR WORKS / Micha Kluz

Kod: 8562- 12 etap

GOLDEN AXE II / Waneden
W paacu Death Addera przepa przeskocz

ciosem .w brzuch".

JAMM IT / Bartomiej Cymy
Kody dla SLADE:
2 MRKYMCY. 3. HNSFJLD. 4. DWGTSTN. 5.

DMDWYDZ, 6 TRYBRNM. 7. BRNMCMN. 8.

JSPHKSC. 9. PHLSRGR - ostateczne starcie!

JUNGLE STRIKE
i
SLADE - KILLED IN AC-

TION
Wpisz jako kod .MMMMMMMMM" (9*M) -

bdziesz mia dostpnych wszystkich .MIS-

SED IN ACTION" Polecam Wild Billa.

LEGENDS OF VALOUR / Grzegorz Maculewicz

PC i Amiga. Najbardziej intratna trasa handlo-

wa wiedzie od Dirty Daqlish's do zomowiska
Drysdale'a. Gdy zdobdziesz najwyszy sto-

pie w bractwie lub wityni, znajd w jego/jej

budynku swój (od tej chwili) pokój - s to

drzwi, wczeniej o statusie Secure. Dowiesz
si, jaki jest cel gry i jak go wypeni.

LETHAL WEAPON / VASQEZ
ALT+Y+O - nastpny poziom.

ALT+Y+J - niemiertelno,
ALT+Y+K - amunicja.

LfTTLE BIG ADVENTURE / Bartomiej Cyrny

Tu po uwolnieniu si z wizienia skieruj si .kil-

ka" kroków na poudnie Powiniene znale
metalow krat w pododze (niedaleko wysypis-

ka mieci). Zjed na dó. znajdziesz tam trzy

grzybki (dodatkowe bonusy), a w jeoenej z be-

czek pi zotych monet Teraz wosnjj .Esc" po-

tem .Qurt to game", potem .Contjnoe saved ga-

m", nastpnie Twój ,save* Moesz znowu

wszystko pozbiera od nowa i powikszy bez

ogranicze kiesze'!! Ten manewr powtarzaj

dowoln ilo razy, a kasa przybierze na wadze'

MAGIC CARPET / Olek

1 Wcinij I.

2 Wpisz RATTY.

3. Wcinij ENTER.
4. Od tej chwili dziaaj klawisze:

Alt-Fl - wszystkie czary.

Alt-F2 - wicej mana.

Alt-F6 - leczenie.

Alt-F7 - zabicie wszystkich potworów.

Shrft-C - nastpny level.

Aby rozpocz gr od dowolnego levelu uru-

chom j poprzez:

.CARPET -LEVEL X*. gdzie X od 0 do 50.

PREHISTORIO / MICHA
Podczas czoówki uderz po kolei 1 , 2. 3 i 4.

a nastpnie nacinij SPACE - niemiertelno

PREHISTORIO / Maciej Nierebiski

Aby zdoby wicej punktów, poskacz kilka ra-

zy na miku i walnij go. Czasami warto odbi
si od niedwiadka i postuka w powietrze.

Mona znale schodki do platformy z jedze-

niem lub ycie.

RISE OF THE TRIAD / Olek

DlPSTICK - wcza Cheat Mode.

CHOJIN - Extra God Mode.

BOING - Elasto Mode.

GOARCH - nastpny level,

GOTO - zmiana levelu,

GOOBERS - restart epizodu.

REEW - restart poziomu.

WHACK - strata 10% zdrowia,

PANIC - strata broni,

86ME - mier.
DIMON / DIMOFF. SHINEON / SHINEOFF.
GOTA 386 / GOTA 486 - detale.

LONDON / NODNOL - mga. w. / wy.
RIDE - widok z pocisku,

WHERE - gdzie jestem?

MAESTRO - Juk Box (wybór muzyN*.
CARTIER - pena mapa
GOGATES - sami

RISKY WOODS / Micha Myszor

Na planszy tytuowej wpisz litery od O do P -

nieskoczona ilo y.

SPACE COMMANDER / Wojciech Szczepaski

Napisz w trakcie gry ABC123QXY - bdziesz

mia niemiertelno. TAB+D obejrzenie dema.

THEME PARK - CD / LEPERS
Jeeli chcemy mie fajny park to wejdmy na

CD do katalogu e:\game\save i przekopiujmy

plik demo.gO do katalogu z save'ami na twar-

dym dysku (u mnie d:\games\theme\save).

Potem uruchommy gr, podajemy si za .de-

mo" i wgrywamy pierwszy save.

VIVI / Wojciech Szczepaski
Klawiszami od 1 do 9 zwiksza bd zmniej-



I

sza si prdko bohaterki. Jest to

przy bardziej skomplikowanych planszach

WARCRAFT / SIR PAWE & DOMAN
Nacinij ENTER i wpisz CORWIN OF AMBER
i ENTER. Teraz ENTER i pisz:

ORC[od 1 do 12] - zmiana etapu.

HUMAN[od 1 do 12) - zmiana etapu.

HURRY UP GUYS - przyspieszenie czasu.

SALLY SHEARS - caa mapa.

EYE OF NEWT - wszystkie czary.

POT OF GOLD - 10000 sztuk zota i 5000 ton

drewna,

IRON FORGE - najlepsze tarcze i miecze.

THERE CAN BE ONLY ONE - uodpornienie

na ciosy i super sia.

YOURS TRUY - zakoczenie danego pozio-

mu,

IDES OF MARCH - zobacz sami

8 BITÓW

AMSTRAD

DIZZY HOLDING / Marek Lis

Kluczem (THE GRAVEYARD KEY) otworzysz

drzwi w .THE GATEWAY TO THE GRAVEY-
ARD" .A CAN OF 3 in 1 OIL" suy do opusz-

czenia mostu zwodzonego w .THE SHARK IN

TESTED MOAT" Pochodni (A BURNING
TORCH) podpalisz ogie pod kotem. Dziki

oliwiarce (A MUCKY GREASE GUN) odsu-

niesz wóze* zagradzajc/ wejcie do kopalni.

Klap koto pajka otworzysz omem
(STRONG CROWBAR).

GHOSTBUSTERS I Kinio

Jeli chcesz mie pewno, e zapiesz du-

cha, to ustaw puapk na samym rodku ekra-

nu, postaw ludzi naprzeciw siebie, strzel i kie-

dy duch bdzie nad puapk uruchom j. Dzia-

a w 90% przypadków.

KANE / Marek Lis

Gdy w 3 levelu zabraknie Ci naboi, idz w pra-

wy dolny róg ekranu.

LEMMINGS / Marek Lis

Na ekranie z numerem poziomu nacinicie

klawiszy SHIFT + Z + X + E przenosi o level

wyej bez koniecznoci podawania hasa.

PROHIBITION / Marek Lis

Jeli brakuje G czasu to nacinij ESC - zacz-

nie lecie od nowa. Dziaa okrelon ilo razy.

TITUS THE FOX I Marek Lis

Kody:

1 CE7E
2. 0100
3. B682

TOP GUN / Kinio

Jeli chcesz si pozby komputera to opusz-

czajc si po 250 metrów zlec na 0. 60%
szans, ze komputer me wyrobi z nerwów
i gruchnie o gleb Tips z TS 6.95 moe i dzia-

a, ale jest ryzykowny

ATARI

GHOSTBUSTERS I KLOCEK
Jee* chcesz uzyska na rozwoi firmy 500000

doarów. to pocszy] s»e pod r^e^awego HER-

COMMODORE
1-ST DlVIS!OM MANAGER Maran Tekie

Przy sprzeday zawodnika odrzucaj gorsze

oferty. Nic Ci si nie stanie, a za sabego za-

wodnika zgarniesz kup szmatu Opaca si
kupno (kadego) zawodnika i natychmiastowa

sprzeda.

ACID RUNNER / BAMBER
Wcinicie i przytrzymanie klawisza .

piesza bieg Twojego ludzika.

'przys-

ARABIAN NIGHTS / Kaczor Daffy

Aby by niemiertelnym wpisz: POKE 2631.

173; POKE 2632. 141; POKE 2633. 169; PO-

KE 2634. 89.

ARKTYCZNE POLOWANIE Ran & Kazi

Jako kod wpisz EMIL. a bdziesz niemiertel-

ny. Kod do 50-tej planszy WHISKAS.

ARNIE /HEJ
Przejd przez ulic, wejd midzy murki I us-

taw si tak. by Twoje strzay dosigay ludzi na

ulicy. Teraz wcz AUTO-FIRE 1 zrob sobie

trzy godzinn przerw.

AUTOMANIA/ MR. FANTA (DYMEK)

POKE 22409. 173 [ENTER] * ;F3] - niety-

kalno.

BLACK HAWK / Kaczor Daffy

Aby by niemiertelnym wp<sz POKE 8289. 99

BLAGGER / Tango

POKE 3560.8 - niemiertelno

BLINKY / Adam Trbski

Mikstura do fruwania: biay worek, czerwona

ryba. niebieska flaszka i óta t

BRUCE LEE / Kaczor Daffy

Niemiertelno POKE 5686. 128.

BUGGY BOY i Sub Zero z Wabrzycha
Na pierwszych napisach nacinij L. Przejd na

drug plansz i nacinij T. Czas nie pynie.

CASTLE MASTER / MAESTRO
Jeli staniesz na mocie i zamkniesz go. znaj-

dziesz si na dachu kaplicy - jest tam klucz

Naley jednak pamita, e most otwiera si
tylko od zewntrz!

CAULDRON II / BAMBER
POKE 23023.165 - niemiertelno.

COLGATE / NINJA 2

Chcc uzyska dodatkowe menu. wcinij pauz
(spacja), a nastpnie klawisz backspace.

COMMANDO FRONITE / Marcin Jankowski

SPACJA - skipper leveli.

CRAZY KONG / MR. FANTA (DYMEK)
POKE 30625. 173

DATER, THE / Kaczor Daffy

.Shift" + .W" - specjalne Cheat Menu:

1 - nieograniczona liczba istnie.

2 - nieograniczona ilo czasu.

3 - wybór levelu z którego si startuje,

4 - bez zderze kulki w grze.

DECATHLON / Mirek Kiereczyski

Zacznij gr od biegu na 1500 m Postaraj si
przebiec sprintem jak najszybciej. Teraz b-
dziesz osiga znacznie lepsze wyniki w in-

nych konkurencjach

DEFENDER OF THE CROWN / Kimbo
Ksiniczk ratuj tylko wtedy, gdy Saksoni

maj leszcze jaki zamek, w innym wypadku

nic nie zyskasz.

DOUBLE DRAGON / Manusz uczak
By przej do nastpnego etapu, nacinij kla-

wisz C=

DRAGON HUNTER / HEJ
KOD: 2134638

EUROPEAN CHAMPIONS / Marcin Tekie
Najlepiej gra si Polsk ('). Recepta na gola:

Szewczykiem najd przeciwnika, potem zyg-

zakiem grzej na prawy supek. Na polu kar-

nym skr w kierunku lewego supka i strzel

w dugi róg.

EXOLON / Mariusz uczak
Zdefiniuj klawisze sterowania hasem ZORBA

-

niemiertelno.

FALCON PATROL 1 / Kaczor Daffy

Aby uzyska niemiertelno wpisz: POKE
16764. 234; POKE 16765, 234.

FEARLESS FRED / BAMBER
Klawisz przenosi do nastpnego poziomu.

a klawisz .-" odwrotnie.

FIST 3 / Kimbo
Czas regeneracji utraconej energii skracasz

sobie robic przysiady.

FLIGHT SIMULATOR II / JANOSIK
Zmie przyspieszenie (acceleration) samolotu

na 65535. Silnik samolotu zacznie zwiksza
obroty do 4000 bez zuycia paliwa.

FLIMBOS OUEST / Mirek Kiereczyski

W 4 levelu, gdy masz zabi owada nie rób te-

go. Wskocz na sklep i nacinij fire i dó. wejd
do sklepu i masz ju cay wyraz.

GALAXIONS / Tango

POKE 7065.230 - niemiertelno.

GALAXIONS 2 / Tango

POKE 17288.165 - niemiertelno.

GALAXY ( Kaczor Daffy

POKE 3369, 230 - niemiertelno.

GIANA SISTERS/ HEJ
Na 3. poziomie nad drug przepaci jest taj-

ne przejcie. Podskocz, a bdziesz na 6. po-

ziomie. Tak samo zrób na 6. poziomie, wyl-

dujesz na 9

GIANA SISTERS f Manusz uczak
A+W+Z+X - nastpny LEVEL

HACKER / MAESTRO
Kod AXD-03 14479.

JOE K Marcin Jankowski

Wcinij SHIFT LOCK * RUN STOP - skip-

per leveH.

KACPER I Marcin Tekie
By wysadzi rumowisko w korytarzu .pod pi-

jakiem*, dynamit ustaw na drugim kamieniu

od dou. a detonator na ziemi Pioruna uyj
w lewej wiey zamkowej na supie, a po-

tem... naciesz oczy Przedmioty zbdne: but.

diament, kaktus, latajcy dywan Po stracie

wszyskich y wszyskie przejcia, które ot-

worzye pozostaj otwarte, wic nie musisz

ponownie zbiera przedmiotów.

KRAKOUT / JANOSIK
W miejsce na wpis dla najlepszych wpisz si
jako C Od tej pory bdziesz niemiertelny.

LAST MISSION f Mariusz uczak
POKE 7927. 12. SYS 14848 - niemiertel-

no.

LEMMINGS ZONE / Micha Poche

Wpisz w opcji .Coca" sowo Wannabfree -

cheat menu

LOCOMOTION / Mirek Kiereczyski

Przytrzymujc fire przyspieszasz jazd
pocigów.

LODE RUNNER / Kaczor Daffy

Aby uzyska niemiertelno wpisz: POKE
7892. 255

MANIC MANSION / Kimbo
Jeeli nie masz soku dla ducha, a on nie chce

Ci na schodach przepuci, to daj mu radio-

aktywnej wody z basenu.

MIDNIGHT RE SISTACE / NINJA2
Nieskoczon liczby mona uzyska wpi-

sujc w tabeli wyników haso .SIAMESE*.

MECHANICUS / NINJA 2

Naciskajc RESTORE moesz posucha cie-

kawej muzyki

MONTY ON THE RUN / Kimbo
Na pocztku gry wstukaj .I WANT TO CHEAT".

zbierz przedmiot na drugim ekranie i zaczekaj

MOVE OUT / Micha
Podczas gry nacinij • - skipper leveJi.

NEMESIS ' Kaczor Daffy

Jeli chcesz zosta niemiertelnym wpisz:

POKE 10239. 166.

NEVERENDING STORY / Kaczof Daffy

I. Lecc smokiem nacinij .RUN STOP" - ak-

cja gry si spowolni i atwo omija byskawice.

2 W wiey zaatw potwory sprayem tak. aby

wpady do studni.

3. Gdy podczas lotu smokiem podleci do Ciebie

biay potwór, moesz go zaatwi podczas lotu

zsuwajc go w bok i ocierajc o drzewa

NIBBLY '92 / Kaczor Daffy

C= - skipper leveli

ONE ON ONE / BAMBER
Podejd do kosza, pchnij joy'a do góry i wci-

nij dwa razy .FIRE" - efektowny .wsad" z ob-

rotem.

PANTHER / Sub Zero z Wabrzycha
Po wgraniu gry wpisz: POKE 14128, 197

lub POKE 14127. 169 - niemiertelno.

PAPER BOY / Manusz uczak
POKE 50577. 0: POKE 50578. 0: POKE
50579, 0: POKE 50580. 0 - niemiertel-

no.

PIRATES! I MAESTRO
Jeli zaoga ma zy humor, mona go pod-

nie atakujc miasto z ldu Oesli stracisz

60% zaogi zadowolenie gwarantowane).

PRIDE / Marcin Jankowski

SfPACJA - skipper levei.

OUADRONOID / Maran Jankowski

RUN STOP -skipper leven

OUASIMODO / Adam Trbski

POKE 16173. 243 wpisane po wgraniu da

C - -esmiertelno.

Tfpsy

kody
ROBBO / NINJA 2

Na 21 planszy dostaniesz drug bomb, ude- i

rzajc w znak zapytania.

ROD LAND 2 / Kaczor Daffy

Najpierw uzbieraj kwiatki Gdy bdziesz je

mia wszystkie, zabij potworki Za kadego
z nich dostaniesz liter Uó wyraz BEXTRA*
- premia punktowa.

ROLLING THUNDER / Marcin Jankowski

Nacinij INST DEL - skipper leveli.

SABOTEUR II / Manusz uczak
Hasa do poziomów:

1 - JONIN. 3 - KIME, 4 - KUJI KIRI. 5 - SAI-

MENJITSU. 6 - GENIN. 7 - Ml LU KATA. 8 -

DIM MAK. 9-SATORI

SEAFOX / Kaczor Daffy

Aby uzyska niemiertelno wpisz: POKE
7337. 173.

SENSITIVE / Micha Poche

Space + M - skipper leveli.

SIM CITY / Mirek Kiereczyski

1 . Ld mona dobudowa budujc most. pod-

palajc go i przejedajc buldoerem.

2. Gdy zabraknie Ci gotówki i nie masz czasu

czeka na podatki wcinij F1

.

SLATERMAN f Tango

Hasa do plansz:

05 - 80763L
10 - HD734A
15-NVYD63
20 - 748TGA .*m
25 - 983H45
30 - 360KH9
35 - THB3C0

STEEL THUNDER MAESTRO
Klawisz CTRL powoduje powrót do bazy

w kadej sytuac?

TEST DRIVE NINJA 2

Naosn*c;e ,V w trakcie jazdy powoduje, e



na górze ekranu pokazuje si prdkocio-
mierz i obrotomierz.

VERMEER / Mirek Kiereczyrtski

Sposóc na zarobienie grubych pienidzy. Us-

taw gr na 2 osoby. Pierwsza osoba mech kupi

obraz, a nastpnie wystawi go na sprzeda
Pojed wraz z 2 osob do miasta, w którym od-

bdzie si aukcja. Na licytacji tego obrazu prze-

bijajcie si nawzajem. Gdy cen obrazu uznasz

za odpowiedni pozwól kupi go 2 osobie (nie

komputerowi!) Dostaniesz wtedy wymienion
kwot na chwilow niekorzy 2 osoby Po wy-

mianie pienidzy sprzedaj obraz 2 osoby. B-
dzie na plusie. Gra polega na skompletowaniu

obrazów Obrazów jest po 5 w kadej z 8 epok.

KONSOLE

ADVENTURE ISLAND II
\
Pegasus / VIPER

Nacimj równoczenie .start* i ,select* - uzu-

penisz energi.

AERIAL ASSAULT f Sega Master System /

Warieden

Na pierwszym poziomie, w trybie hard, strze-

laj w wyrzutnie na wysepkach, zanim zd
strzeli. Punkty podskocz jak na trampolinie.

BART VS. THE WORLD (BART SIMPSON II)

/ Nintendo / SHAQ
Na pierwszym levelu na statku, na samej gó-

rze pierwszego masztu znajduje si dodatko-

we ycie, które moesz wzi skaczc z naj-

wysze] póki masztu Nie bój si. e si uto-

pisz trzymajc cay czas w prawo joystick, bo
bdzie tam .latajcy paszcz', który umoliwi

Ci wzicie tego dodatkowego ycia
Na drugim levelu w jaskini po przejciu sopli

i przeskoczeniu 3 przepaci, nie przeskakuj

od razu 4 przepaci gdyz pomidzy wylatuj-

cymi przedmiotami jest dodatkowe ycie.

BATMAN RETURNS / SNES / PAN KRAMU &
EL BARTO
W .OPTIONS* wklep - góra. X. lewo. Y. dó.

B. prawo. A, góra, X - 9 y.

BUGS BUNNY / Game Boy. Nintendo / PAN
KRAMU & E. B.

Kod - YTKC - ostatni leve (dziaa te w Mic-

key Mouse na GB).

DARKMAN Nintendo
i Magie, Kocieo

Jeeli spotkasz Freddiego Krugerra to sagnii
mu rkawice - wygrasz z nim walk i zdob-
dziesz Hi-Score. które przeniesie Ci do P Wi-

koaka

DOUBLE DRAGON ' Nintendo / Kocieo
Zmiana leveli - .select turbo A".

FIFA SOCCER '95 / Mega Drlve / PAN KRA-
MU & EL BARTO
Kilka cheatów. wklepuj w .OPTIONS":
- MIESZNA PIKA - B. A. C. B, C. C.

- DREAM TEAM - A. A. B. B. C. C. A, A;

- SUPER MOC - B. A. B, B. B. B, B. B. B.

B(8*);

- SUPER OFENSYWA - A. A, A, A, B, C;
- SUPER DEFENSYWA - B, B. B. B. B, C. B;

- SUPER BRAMKI - A. A. A. A. A. B, B, B, 9.

B;

- SZURNITA PIKA - C. A, B, C. C. B, A. C.

GRADIUS / NES / PAN KRAMU & EL BARTO

Podczas pauzy - gora, góra. dó. dó.
prawo. lewo. prawo, B, A. B. A - extra bro.

KAGE / Nintendo / Kocieo. Magie

Jeeli chcesz przej 3 bossa bez utraty ener-

gii, nacinij .select" + turbo B i turbo A równo-

czenie

UFE FORCE / NES / PAN KRAMU & EL BARTO
Na screenie tytuowym wklep - góra. góra. le-

wo, prawo, lewo. prawo. B, A, B. A - niespo-

dzianka.

MASTER FIGHTER II / Nintendo / Micha Kluz

Walczc z Vig wygraj swoim sposobem pier-

wsz rund, drug wygrasz kombinacj skok,

uderzenie 2 rki (strzaka do góry pod skosem
A).

MICKEY MOUSE III i NES / PAN KRAMU &
EL BARTO
Jeeli myisz ze jeste w t gr dobry(a) to

na screen»e tytuowym wklep. góra. góra. dó,

dó. lewo. prawo, lewo, prawo, B. A - zmienisz

zdanie

PROBOTECTOR II / NES | PAN KRAMU & EL
BARTO
Na ekranie tytuowym wklep - prawo, lewo,

dó, góra. A. B - 30 y.

SIMPSONS. THE / Nintendo / Micha Kluz

Aby przej pierwszy etap musisz sprayem
zamalowa wszystkie czerwone rzeczy (hyd-

ranty, obrazki w oknach, stranika, itp.).

SONIC THE HEDGEHOG Mega Drive / PAN
KRAMU
Poprawka do tipsu z TS 3673 na kocu trzeba

trzymajc A nadusi START

SUPER FIGHTER 3 / NES . PAN KRAMU &
EL BARTO
Gdy grasz na jednego nacinij w drugim

joyu A+B

SUPER MARIOLAND / Game Boy / MR. FAN-
TA (DYMEK)
Kucnij i podskocz trzymajc DÓ - super

skok.

TECHNOS HOCKEY / Nintendo / Adnan Magie

Kod do finau 6562.

TOTALY RAD / Nintendo / Magie. Kocieo

Gdy przejdziesz pierwszego Bossa wcinij

.Start" + .Select" i odczekaj 5 sekund. Pow-
tórz to jeszcze raz i wcinij .A i B" (Turbo) -

przeniesie Ci do ostatniego etapu.

TURTLES TOURNAMENT FIGHTERS / Nin-

tendo / Spider

Tajne ciosy:

Shredder - przód dó + B: Turbo B.

Leo - dó ty A,

Don - dó A + góra.

Casey - dó B + góra.

Raph - ty B przód.

URBAN STRIKE / Mega Drive / PAN KRAMU
& EL BARTO
Kod do tajnego levelu - 9NHLGBWGSYL.

WINGS / Nintendo Spider

Nacinij START+A+B. a dostaniesz lepsz gi-

wer i wicej yt.

IBM PC
Pawe Skotmcz.

1. SJ5Z
2. DBQ7
3. FBWC
4. QP7R
5. WJTV
6. RRYB
7. ZS95
8. XJSN
9. CGDM
10. TJ1F
11. GSG3
12. BMHS
13. Y4DJ
14. HCKD
15. NRLF
16. J6BZ
17. MJXG
18. K3CH
19. L8VJ
20. PBKT
21. TNLG
22. FMWY

BOMB-X
IBM PC

Micha Tyrakowski

0. XBOMB
1. PUMZ
2 SAFES
3. MEROS
4. EXTAS
5. SLURP
7. WOUAH
8. HAAAA
9. RIGOL
10. FACIL
11. RAPID
12. SYMPA
13. PRESR
14. VATIF
15. MONST
16. GAMEX
17. GATHO
18. LIBER
19. STRIN
20. HAIRS
21. SOURI
22. EROTI
23. VIRTU
24. STRIP
25. HELLO
26. PIEDD
27. DONNA
28. DIVAN
29. MINIE
30. FORM
31. EPOUS
32. BELLE

KOWAL

34. JARET
35. PANAR
36. GONAD
37. APHRO
38. CONTR
39. CUISS
40. PLEU
41. LANGS
42. BISOU
43. ERECT
44. DSOUS
45. COMPA
46. PANTY
47. LOGUS
48. SESAM
49. ORGAS
50. JOUII

DOOFUS
IBM PC

1.3 SUNDRIES
1.4 MANDARIN
2.1 CURCHILL
22 EUROKISS
2.3 ANANASI

A

2.4 DAIOUIRI
3.1 HIGHBALL
3.2 PARADISO
3.3 NIGHTCAP
3.4 KORNKIRI

ECCO: THE TIDES OF
TIME
SEGA

FREDI
1. UEPMCVEB
2. OZUNSKZA
3. KDKINTYA
4. S2XHCLDB
5. OZWIDLDB
6. OSJRYHZA
7. MULXRXEB
8. YCPAWEXA
9. YCJPDNDB
10. AOJRDZWA
11. UOYURFDB
12. UOZWIIAB
13. MMVSOPBB
14. KDCGTAMB
15. QQCQRDRA
16. UXQWJIZD
17. WBOHMUE
18. CHGTEYZE
19. OYSMHZZE
20. CLOCVFZE
21. UIXBGWXE
22. SBFPWWJE
23. MXURBMLE
24. OKIMTBPA
25. CSNCMRUA
26. CEWSXKPA
27. SGTDYSPA
28. WSSXZKVA

JOSH
C-64

HEJ
1. DD
2. OF
3. EQ
4. MUM
5. EGG
6. DXS
7. VIP
8. BOBO
9. LOGO
10. COOL
11. JOSH
12. SOME
13. KING
14. SANE
15. MUMMY
16. OOOPS
17. PUPIL
18. WATTS

19. TEACH
20. CALYX
21. BASIC
22. FOCUS
23. ROCKY
24. HORROR
25. ENGINE
26. LUENEN
27. DIVINE
28. EXCESS
29. PASCAL
30. KOYTKA
31.SUMMIX
32. SCHOOL
33. SECRET
34. DIGITAL
35. KONCINA
36. SILENCE
37. STOOPID
38. GERMANY
39. CYNTHIA
40. FEIWEIER
41. ODENDAHL
42. INSANITY
43. COMPLETE
44. CONOUEST
45. ROLLOVER
46. FREAKFAST
47. BEAUTIFUL
48. WONDERFUL
49. DEFLECTION
50. LASTLEVEL.

FREDI

HEJ

MARKO
SEGA

2. HAUNTING
3. BSTOKE
4. GUNGETNK
5. ECTOPLSM
6. JAWS
7. GARAGE
8. TRAFFIC
9. ELF
10. KRUSTY
11. BARREL
12. CRABTREE

THE BIG K.O
C-64

1. START
2. CANVAS
3. LOONY
4. SYSTEM
5. WRLFC
6. SKILFUL
7. WEIRD
8. ARMPIT

ZA ELAZN BRAM
AMIGA

Sebastian Szczepaski
2. MMEFEFFNML
3. LGLBCURT
4.BKSSMHW
5.BKPEYO
6. YNBÓRLATE
7. WÓSINIZRN
8. HDWCYUÓKH
9. HOSRRLUK
10. SWBGEEEZZZ
11.STKFDDZH
12.LTYZZSU
13. UOAULLPTP
14. DJCMMNFH
15. RYGKLKM
16. MCCLLSWT
17. CPYEHHONI
18. GUAGKOU
19. ÓLWBLLRYS
20. OBTTTTANL
21. TLPPÓÓKS Y
22. CSLLLRI
23. YILOOOHAS
24.SHHHHOL
25.WCWPWWUCUL
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S choroby odzwierzce, s i sa-

vegame'y odczytelnicze. Oto kolej-

na ich porcja - nie za dua, ale za-

czyna ich przybywa! Od teraz b-
dziemy wynagradza kadego, kto

przyle savegame'y do naszej re-

dakcji dyskietk Shareware, zawie-

rajc kopie naszego edytora do

savegame'ów (jeli kto ju ma
edytor i nie chce tej dyskietki, niech

to wyranie zaznaczy w licie - b-
dziemy wysya inne). Myl, e
nie jest to zy pomys, w kocu niek-

tóre z naszych dyskietek s wa-
nie dla gmeraczy...

Na pocztek informacje z listu,

który nadesa Empathy Man na

temat gry

"Panzer General

Plik o który chodzi to game.sv,

znajduje si on w katalogu SAVES.

Interesujcych nas wartoci szuka-

my liczc od pierwszej litery nazwy

jednostki, i tak:

Terazbd informacje od ukasza

Augustynskiego, który zacz od

"Relentless Twinsess i

Program zapisuje save'y jako

pliki o nazwach sxxxx.lba, gdzie

xxxx to jaka bliej nieokrelona

liczba. W rodku mona znale:

Terror from the Deep"

i spróbujemy zaj si iloci cza-

su jak nam pozostaa. Data zapi-

sana jest w dwóch kawakach,

w dwóch miejscach, w dodatku

w dwóch rónych plikach. Pier-

wszy to IGLOB.DAT:

offset zawarto
263 (1B7H) ilo energii y-

ciowej. max 50(32h)

264 (lB8h) ilo pienidzy.
max 999 (03E7h)

266 (10Ah) poziom magii . max 4

267 Mi] ilo energii magi

cznej. max80 (50h)

268 dech) liczba pudeek na

koniczynk, max.

19 (0Ah)

459 (lCBh) liczba koniczynek

(y)

Zawarto plecaka opisana jest

na samym pocztku pliku, pod od-

powiednimi adresami wstawione s
0 (nie ma przedmiotu) lub 1 Gest).

offset zawarto
5 ( 5h)holomapa

offset (dec) zawarto 6 ( 6h)magiczna kula

00 nazwa jednostki 7 ( 7h) maczeta

21 rodzaj jednostki .np: 8 ( 8h)róg
08h 39h - Tiger II 9 ( 9h)magiczna szata

08h 46h - JedTiger 10 ( Ah) ksiga BU

08h 4Fh - Wespe 11 ( BhUalizman
08h llh - ME 410 12 ( Ch) buteleczka z magiczn woda,

08h ICh - Me 177a 13 ( Dh) czerwona karta magnetyczna

08h OAh - HE 162 14 ( Eh) niebieska karta magnetyczna

23 transport 15 ( Fh)karta 10 (prawdziwa)

56h - Opel 6708 16 (10h)karta ID (faszywa)
58h - SWP 251/1 17 (llh) latajcy tornister

27. 29 wspórzdne na 18 (12h) snowboard
mapie, odpowiednio 19 (13h)mecha-pingwin
x i y 20 (14h) kanister z benzyn

31 sia jednostki 21 (15h)flaga piracka

35 paliwo 22 (16h) flet

36 amunicja 23 ( 17h )
gi tara

37 stopie okopania 24 (18h) suszarka

39. 40 dowiadczenie 25 (19h) klucz

41 zasig ruchu 26 (lAh) butelka z syropem

42 zdolno ruchu 27 (lBh)pusta butelka

(8 -moe si rusza. 28 (lCh)bilet
1 - nie w>e) 29 (lOh)tabliczka do drzwi

46. 48 kil 1 s . suppression 30 (lEh)dzbanek do kawy

31 (lFh)list

32 (20h)li koniczyny

lEsl

Przykadowe wartoci, które na-

ley wpisa pod offset 21

:

I prywatna informacja dla autora

(trafie chopie na chemika z wyk-

sztacenia):

H 2
P0 4

HP0 4
2 "

+ h 2o <-> H 3rr *

+ h ?o <-> H 3fr +

HP04
2 -

P04
3 "

Dodatkowo pod offsetem 429

(1ADh) zapisana jest ilo benzy-

ny w kanistrze.

Korzystajc z informacji od uka-

sza przyoymy jeszcze lupk do

UFO, tym razem podwodnego czyli

"X-C0M:

Offset zawarto
0 ( 0h) miesic (00-0B)

4 ( 4h) dzie tygodnia (00-06)

8 ( 8h) dzie miesica (01-1F)

12 ( Ch) godzina

16 (10h) minuta

20 (14h) sekunda

Drugi plik to UIGLOB.DAT,

w którym pod offsetem 22 (16h)

znajduje si zapisany rok (w kon-

wencji modszy-starszy bajt).

Do tego samego X-COM-a dos-

talimy poczt Fido (w ramach mo-

derowanych przez mnie konferencji)

od niejakiego U.N.Owen-a propozy-

je poprawek dla zbyt wolnych (sa-

bych, lepych) onierzy. Niestety,

nie napisa jakiego pliku dotycz

proponowane poprawki, trzeba wic
samemu wykaza si inteligencj

i znale. Oto jak rozmieszczone s
dane pierwszego onierza (reszta

analogicznie):

offset:

26 Time Units - wpisa FFh

27 Health - wpisa FFh

28 Stamina - wpisa FFh

29 Throwin Acc - wpisa FFh

30 Zbroja - wpisa
03h - naj

lepsza.
02h - dobra

01h - taka

sobie.

00h - adna)

33 Fi ring Acc - wpisa FFh

34 Strenght - wpisa FFh

64 Bravery - wpisa
05h (odwaga

lwa)

65 Molecul ar C(otam)
- wpisa FFh

66 Molecular C(otam)
- wpisa FFh

69 Reactions - wpisa FFh

Co prawda takie uatwienie spo-

woduje niemono rzucania niek-

tórymi rzeczami (granaty!!!), ale za

to mona przey sonicpulsera

i kilka strzaów z sonic-blasta rifle

(tzn. mona przey o wiele wi-

cej...)

Równie korzystajc z BBS-

u znany nam ju Tomek Gorazi-

ski podesa kolejny skrypcik. tym

razem do

"Theme Parku":

;Skrypt do gry THEME PARK

;do pliku TW00PSEU0(HIIH.6x

[10] ($FF) (SFF) ($FF)

[13] ($64)

[14] ($08)

Po zmianach dokonanych przez

skrypt mamy 1694M kasy.

To by ju byto na tyle od Czytelni-

ków, mamy jeszcze jednak ma pra-

c domow wykonan przez jedne-

go z nas - sami zgadnijcie którego.

Dotyczy gry „Chaos Control". Zaz-

naczony na obrazku bajt odpowiada

za poziom, na którym si gra. Poz-

wala to na szybkie przejrzenie

wszystkich poziomów (wiecie, jak to

uatwia zrzucenie screenów z gry?).

I to by byo na tyle, o czym za-

wiadamia
Borek

Nastpny list przyszed od Da-

miana Greli i dotyczy gry

Super Carts

na PC. Zmian dokonujemy w pliku

SLOTx.SAV. Pod offsety 98h,

99h i 9Ah wpisujemy wszdzie

FFh i mamy ponad 16 milionów.

Krótko, prosto i treciwie.

File dit earch

File: [C:\CHA0SSCHA0S.SftU

3 aa)00000O0: 01 00 00 00 «»e 45 4D

)000OO1O: 01 02 00 45 4D 43 4C 55

)000O020: 4A 45 53 53 49 43 41 00

)0000030: 4F 55 00 00 90 90 E8 03

•)0000040 : 00 00 00 E8 03 99 90 54

)0000050: E8 03 00 00 54 41 54 4F

Scripts Special

3 4C 55 53 00 00 00 88

53 00 00 00 FE Dl 01 00

00 95 28 01 00 54 41 54

00 00 54 41 54 4F 55 00

41 54 4F 55 00 00 00 00

55 00 00 00 00 E8 03 00

Uindows < >

] Script saving:[ ]

y EMILUS

yfi EMILUS if:

JESSICA ( TAT

0U TAT0U

5* TATO U

TATOU

Current byte offset : 196969995] dec ima 1 : [688606685 1 bock: [6680000011



WUJKA UKASZA
0 HISTORII I TYPACH GIER
WYKAD PIERWSZY
Wie gminna gosi, e pierwszy

program, napisany na pierwszy

komputer, by prymitywn gr. Oso-
bicie nie mam nic przeciwko temu
- a nawet brzmi to dosy logicznie.

Bya to jednak zamierzcha przesz-

o, po której nastpi czas duych
(najczciej umieszczanych w ob-

jazdowych budach stanowicych
cz wesoych miasteczek) i ma-
ych automatów. Wszyscy pamita-
my zalanie polskiego rynku maymi,
elektronicznymi grami na Polski ry-

nek. King-kongi, wycigi samocho-
dowe, gry sportowe i zrcznocio-
we mimo swojej prostoty, zrobiy

u nas jakie 1 0 lat temu prawdziw
furor. Równie liczne salony z au-

tomatami do grania nie narzekay

na brak klientów -
i nadal w godzi-

nach szczytu ciko dopcha si
do najlepszych flipperów czy mor-

dobi na „duym ekranie".

Mona miao powiedzie, ze

komputery i gry na nie pisane sta-

nowi kontynuacj rozpocztej

wiele lat temu produkcji progra-

mów, sucych do zabawy i relak-

su. Jednak szybko postpujcy
rozwój techniki komputerowej poz-

woli na wymylanie coraz to lep-

szych, adniejszych, trudniejszych

1 generalnie nowych pod wzgldem
koncepcji gier - kady z nas intui-

cyjnie odrónia symulator od strze-

lanki lub mordobicie od gry logicz-

nej. Coraz czciej kupujemy gr
nie po to, by dziki niej odpoczy-

wa, ale w celu poprawienia reflek-

su, pogbienia swojej wiedzy (naj-

czciej historycznej) bd spraw-

dzenia si jako ekonomista-amator.

Pierwszym „prawdziwym" kom-

puterem, który zaistnia w Polsce,

byo Spectrum - prosta i dziki te-

mu tania konstrukcja, na któr pi-

sano naprawd mas oprogramo-

wania (w 90% gry). Najlepsze

z nich nazywano klasyk kompute-

row a przecie adna z gier nie

miaa ponad 60 KB! Dzi ju pew-

nie mao kto pamita Jumping
Jacka. Knight Lorea (pierwsza

gra 3D), Atic Ataca itd. O popular-

noci tych gier wiadczy najlepiej

powstanie kilku emulatorów Spec-

trum pod PeCety, wraz z megabaj-

tami oryginalnych programów. Mo-
im zdaniem kady powinien cho
raz sign „do róde", gdy ina-

czej jest w jakim tam sensie upo-

ZRCZNOCIÓWKI
Kiedy - najprostsze i (dlatego)

najba/dzjej lubiane gry. Aktualnie -

prawie kada firma stara si utrud-

nia graczowi zadanie przez doda-

wanie elementów logicznych (za-

gadki) oraz ekonomicznych (zara-

bianie pienidzy) Nadal jednak

przede wszystkim chodzi o dokad-
ne poruszanie si, szybkie strzela-

nie i wyjtkowo dobr orientacj

(„dwie pary oczu dookoa gowy").

dzielenia wosa na czworo, bo
przecie w skrajnym przypadku
kady program mógby reprezento-

wa odrbny gatunek gier.

Arkano«j - jedna z najstarszych zrecznocówek

Dzi obserwuj na rynku odcho-

dzenie firm komputerowych od
produkowania zrcznociówek -

chyba wszyscy doszli ju do wnios-

ku, e nie da si wymylie nicze-

go nowego. W przecigu dwóch lat

pojawio si tylko kilka zasuguj-

cych na uznanie programów: Rap-
tor, Cannon Fodder 1 i 2, Alad-

din (wicej nie pamitam). Wygl-
da na to, e rodzina ta bdzie rep-

rezentowana w przyszoci tylko

przez strzelanki 3D. takie jak DO-

Prince of Persia - kolorów jakby wicej.

OM i Ouake czy Wolfenstein i Ri-

se of the Triad

Zrcznociówki s czsto my-
lowo rozdzielane od strzelanek, ale

proponuj przyj, e zrczno-
ciówki to taka wielka rodzina, która

obejmuje strzelanki, platformówki,

flippery itd. Dziki temu unikniemy

Natomiast warte wyodrbnienia
s tak zwane...

MORDOBICIA
A zaczo si tak prosto! Pier-

wsze ..gry walki", takie jak Kung
Fu i The Way of the Exploding
Fist. toczyy si do 2-3 celnych tra-

fie a i ciosów do dyspozycji gra-

cza nie byo wiele - przeskok, unik.

kilka ciosów pich i dwa kopni-
cia. Sytuacj t zmienio nieco po-

jawienie si International Karate

3, w którym to walczyo si z dwo-
ma przeciwnikami, przybyo kilka-

nacie nowych uderze a i zawod-
nicy mogli wytrzyma wicej.

Na pewno wikszo z Was
orientuje si, jakie gry robi si dzi-

siaj. Wystarczy zagra w Mortal

Super Street Fighter II Turbo - jedna z najlepszych

w swojej kategorii

Kombat 2 - krew leje si równym
strumieniem, mistrzowie wydaj
odgosy odpowiednie do wyrywa-

nia im gowy lub serca. Grom tego

rodzaju nie mona oczywicie za-

rzuci niczego innego, bo s roz-

budowane, doskonae pod wzgl-
dem grafiki i animacji a nieustanne

wyrywanie przeciwnikom rónych
czci ciaa nudzi si „dopiero" po

kilku miesicach. Ciekawe, czy

tendencja totalnej demolki w stylu

MK2 bdzie zachowana a nawet

przenoszona do innych gier.

Troch nowym motywem s
mordobicia robotów, z których to

polecam szerokiej publice dwa ty-

tuy: Rise of the Robots oraz One
Must Fali 2097

GRY SPORTOWE
To te mimo wszystko zrczno-

ciówki, tyle e powizane midzy
sob ide sportu. Przez ponad 10

lat pisania gier, autorzy zdyli ju
chyba przenie kady sport na

dysk komputera - oprócz gromady
piek nonych, siatkówek koszykó-

wek i tenisów mona zagra take
w rugby, hokeja a nawet przenie
si na Olimpiad i sprawdzi si
w letnich bd zimowych dyscypli-

nach olimpijskich.

O starszych, Spectrumowych
grach sportowych nie wspominam
w tym wypadku z rozrzewnieniem,

poniewa byy po prostu ndzne.
Wyglda na to, e grafika w takich

programach ma znaczenie podsta-

wowe. Z zezna innych graczy

wiem, e np. dobre piki none za-

czy powstawa dopiero jakie 2

lata temu a autorzy nadal gowi
si nad napisaniem chocia zno-
nej siatkówki - ostatnia jak wi-

dziaem, to King s of Voiieyball

na Commodore

Grom sportowym zdecydowanie
dobrze zrobia firma Electronic

Arts, która sprzedaje ju trzy zna-

komite produkty: FIFA Soccera.

NHL Hockeya oraz NBA'95 Mo-

g miao powiedzie, e to pier-

wsze profesjonalne gry sportowe,

warte kadych pienidzy.

1
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Klasyczny tenis.

& na koniec
Za miesic rozwin swoje smt-

1

ne rozwaania, przechodzc do
duo ciekawszych, ale i trudniej-

szych rodzajów gier erotycznych

(sex to cika sprawa), togiczno-

ekonomicznych, strategicznych,

symulacyjnych i przygodowych.

Luk

Boisko moe te by widoczne z Innych stron



MISJA HAROLDA

Misja

Harolda
Zawsze ciesz si, jeli pol-

ska gra wybija si ponad stan-

dardow platformówk. Rzed-
nie mi jednak mina, kiedy widz
w tydzie potem w GRY.POL
(konferencja o grach w Fido-

Net) jak wymiewa si z niej

Rooshkeen, czy inni cynicy

w róowych bermudach. „MIS-

JA HAROLDA" to polski adven-
ture, z którego nie radzibym
si mia. Tradycyjnie legen-

dka: system Pixeli rozwin si
technologicznie do tego stop-

nia, e grozio to pozostaym
mieszkacom sieci. Powstaa
organizacja anty-pixelowa,

a ich wysannikiem zosta do
zoliwy wirus - Bandyta Syste-

mu. Wkrad si do paacu IFF

i zabra wszystko, co mogo by
przydatne wacicielom. Pixele

nie byli jednak frajerami. Wyna-
jli najlepszego wyrywacza
chwastów - HAROLDA... Agent
dosta si do systemu i tu wkra-

czasz Ty.

Rozwizania nie bdzie, za to

powiem wicej o wygldzie gry

(Borkowi pewnie wypada y-
eczka od synnej herbaty z ust,

zacza mu spywa lina
a oczy wypady na wymylnych
sprynkach...) A zatem poru-

szamy si Haroldem, typowym
gostkiem z przeronitymi am-
bicjami i daleko posunitym
egocentryzmem (musz pod-
kreli, e postaci z wyranie
zarysowanym charakterem to

rzadko w tumie gier z cho-

dzcymi cyborgami i pómózga-
mi). Moemy, jak to w przygo-

dówfcach, zbiera przedmioty,

czy je ze sob, uywa ich -

i to w sumie wszystko. Interfejs

jest bardzo prosty: po najecha-

niu wskanikiem myszy na da-

ny przedmiot ukazuje si na do-

le podpis i ju wiadomo z czym
mamy do czynienia. Przedmioty

zazwyczaj s widoczne i nie ma
kopotów podobnych do „TA-

JEMNICY STATUETKI". Mamy
moliwo zapisywania i odczy-

tu stanu gry i zobaczenia konfi-

i
j

• i

•

i

DZIWNE Wll • J

MARKSOFT "95

MARKSOF1
"

lk 1

lift fislisl

guracji naszego komputera.
Bardzo wanym elementem,
wrcz dominujcym w „Misji

Harolda", jest rozmawianie. Od-
bywa si to równie atwo jak

pozostae czynnoci. Wystarczy
nacisn strzak na osobniku
mylcym i pojawia si ekran

dialogu. Na górze wida podo-
bizn Twego agenta, na dole

partnera dyskusji. Wybiera si
kilka/kilkanacie moliwych od-

powiedzi i wysuchuje kwestii

tego drugiego. W miar rozmo-
wy moliwoci przybywa, w za-

lenoci od typu wybieranych
przez Ciebie pyta/odpowiedzi.
Co do reszty obsugi programu,

to nie odbiega od standardów
w tej dziedzinie, zatem kocz.
Mówiem na wstpie o tym, e

to nie byle jaka gra, wic przy-

daoby si wyjani teraz dla-

czego niby tak mi si wydaje.

Mianowicie gra ta, oprócz przyz-

woitego poziomu audio-wizual-

nego moe jako pierwsza naz-

wa si przygodówk, e si tak

ordynarnie wyra, „pen g-
b". Po pierwsze - akcje Twoje-

go bohatera mog si skoczy
tragicznie, co motywuje do ru-

szenia puszk, w której powi-

nien znajdowa si mózg. Nie

ma nic gorszego od adventu-

re'a, w którym mona wykony-
wa tylko dobre i suszne pole-

cenia. Po drugie - wreszcie zo-

baczyem gr, w której dialogi

s realistyczne, zabawne i ma
si moliwo wyboru ripost

(i to niema). Naprawd za to

nale si due gratulacje pa-

nom z 4ART. I w kocu po trze-

cie - gr stworzono i dopraco-
wano tak, e nie ma si wrae-
nia wykonywania wpisanych ko-

mend, a rzeczywiste poczucie

wpywu na poczynania bohate-

ra. Na koniec tylko jedno -

w wersji demonstracyjnej op-

cjonalnie mona byo wybra j-
zyk angielski i byem szczerze

zadowolony z tego. W penej
wersji zawarto tylko polski

tekst... Polski „somiany zapa",
czy „zangielszczona" wersja

wydana zostanie osobno?

Cornelli

TimSoft

ul Kociuszkowców 8
75-350 KOSZALIN

g (0-94) 40-25-41

Jeli nie znajdziesz którego z poniszych programów w swoir

sklepie komputerowym, zamów go szybko u nas telefoniczni-

(szczegóy w ZASADACH SPRZEDAY WYSYKOWEJ).

GRA LOGICZNA
Musis? rozminowa pole

|
minowe. Obowizuje zasada.
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Proponujemy take, jako

uzupenienie do programów

English i Deutsch Tester.

doskonae sowniki:

Super Dater - 12.50zJ
Sownik polsko-angielski.

Super Dater - 12,50z
Sownik angielsko-polski.

Super Dater - 12,50z
Sownik polsko-niemiecki

Super Dater - 12.50zi
Sownik niemiecko-polski.

ZASADY SPRZEDAY WYSYKOWEJ
Ceny w nowych zotych zawieraj VAT i obowizuj do ukazania si nastpnego numeru pism

UWAGA: przy zakupie kilku programów WYSOKIE ZNIKI
5%
8%
10%
5 % (dodatkowo)

DWA PROGRAMY
TRZY PROGRAMY
PI PROGRAMÓW
ZAMÓWIENIE NA KARCIE REJESTRACYJNEJ

Zamówienia, koniecznie z dopiskiem Top Secret.. prosimy przesya na kartkach pocztowych

lub kartach rejestracyjnych. Mona take zamawia telefonicznie. Naley poda swój dokadr.
adres, tytuy zamawianych programów oraz rodzaj komputera. Termin realizacji okoo 14 dr

OFERTA SPECJALNA - specjalnie dla naszych Klientów przygotowalimy ofert kilkudzieslcii

"i lepszych programów w bardzo niskich cenach. Szczegóy po przesaniu zaadresowane.!

koperty zwrotnej ze znaczkiem.



DYZGRAFIDZY

serdecznie cikuj ukaszowi
(Pozna! Polska!) za wszyztkie

nadesane pocztuwki z emerytury.

U twe &fi&m

TimSoft

ul Kociuszkowców \

75-350 KOSZALIN
S (0-94) 40-2541

Jeli nie znajdziesz którego z poniszych programów
w swoim sklepie komputerowym, zamów go szybko u nas
telefonicznie (szczegóy w ZASADACH SPRZEDAY WYSYKOWEJ).

GEOGRAFIA to progra bdcy
zbiorem wiadomoci geograficznych,

obejmujcych matena szkoy
podstawowej i pierwszych klas szkoy
redniej. Testy zostay opracowane
przez geografa.

HISTORIA to program bdcy
zbiorem wiadomoci historycznych,

obejmujcych matena szkoy
podstawowej oraz pierwszych klas

szkoy redniej. Testy zostay
ODracowane przez historyka.

ORTOMANIA to trzy doskonae gry,

czce przyjemno grania z nauk
trudnej, polskiej ortografii. Zawiera
ORTOTRIS II

3xLOGIC GAMES zestaw trzech
gier logiczno-zrecznociowych.
UHO PUZZLE CLUB gra w puzzle.

FAST BRAIN oarwna ukadanka z

elementami gry zrcznociowej
SÓWKA gra logiczna.

ZASADY SPRZEDAY WYSYKOWEJ
Ceny w nowych zotych zawieraj VAT i obowizuj do ukazania si nastpnego numeru pisma

UWAGA: przy zakupie kilku programów WYSOKIE ZNIKI:
DWA PROGRAMY
TRZY PROGRAMY
PI PROGRAMÓW
AMÓWIENIE NA KARCIE REJESTRACYJNEJ

5%
8%
10%
5 % (dodatkowo)

, koniecznie z dopiskiem T.S., prosimy przesya na kartkach pocztowych lub

kartach rejestracyjnych. Mona take zamawia telefonicznie. Naley poda swój dokadny
adres MAj zamawianych programów oraz rodzaj komputera. Termin realizacji okoo 14 dni.

OFERTA SPECJALNA - specjalnie dla naszych Klientów przygotowalimy ofert kilkudziesiciu
najlepszych programów w bardzo niskich cenach. Szczegóy po przesaniu zaadresowanej

koperty zwrotnej ze znaczkiem.
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DINOSAUR DETECTIVE
AGENCY

ALTERNATIVE SOFT '93

I

„DDA" jest przyjemn w kontak-

cie zrcznociówk, któr mona
wrczy pociechom (bo przecie

stare konie same wstan w nocy

i bd w to gra...) bez obaw o zy
wpyw na psychik. Zwaszcza ko-

lorystyka nastroi kadego gracza

optymistycznie i pozwoli na bez-

krenie rozkoszn zabaw w po-

Arthur Conan Doyle ju chyba

nie ma si si przewraca w gro-

bie, a jest okazja, bo znowu wyko-

rzystano dobre imi jego legendy

- Sherlocka Holmesa. Ale czego

nie robi si dla rozwydrzonych ba-

chorków, które z wyupiastymi ocz-

kami i spoconymi apkami czekaj

na kolejn gr...

Tym razem w strój synnego de-

tektywa przebrano... dinozaura.

Nazywaj go Sherloch Ness. Nie

jest, niestety, zbyt szczliwym
profesjonalist, bo w biurze pustki

od wielu miesicy. Wszystko za-

czo si od zaginicia jego par-

tnera - Dirka Dino. Ale pewnego
dnia przyszed powany zlecenio-

dawca. Robota polega na zebra-

niu jak najwikszej iloci dowodów
przeciw gronym przestpcom.
Zatem naó czapeczk w krat

i paszcz, we aparat fotograficzny

i na poszukiwania! W aparacie

masz ograniczon ilo klatek,

wic rób zdjcia najwaniejszym

podejrzanym. Poza tym - po na-

. iliti

Dinosaur
Detective

Agency
ciniciu przycisku aparatu kade
stworzenie fotografowane zosta-

nie „zamroone". Moesz wtedy

szybko przebiec, nie naraajc si
na szwank. Zbieraj skrztnie

wszelkie dowody, bo bez tego nie

ukoczysz etapu. Po znalezieniu

ich czeka Ci jeszcze najwaniej-

sze - sfotografowanie facjaty

gównego „schwarz charaktera".

Bdzie si ukrywa jak chytry lis

z bajek La Fontaine'a. wic uwa-

aj, eby nie zabrako Ci kliszy.

JUj %

0

a
Stary bóg obmyli sobie plan.

Nudzio si biedakowi, nie mia nic

do roboty, w zwizku z czym spoj-

rza sobie na krain, w której go

podobno czcili. Ale dojrza tam tyl-

ko poog, mier i niezgod.

Czas z tym skoczy, co zrobi.

Poduma, pogówkowa i wymyli,

e monaby tak zjeunoczy tych

wszystkich zwanionych pod przy-

wództwem jednego wodza, ale ta-

kiego który byby mu wiei

ny i w ten sposób za-
pieczenie na jednym og

koczy wojn i zno»*. -

wiernych.

Przybra wic swoj
materialn posta wez
pioniasto-demoniczn 1

dda-

dwe
- za-

ska

ziemi. Zaraz rozesa wici o tym,

e poszukiwani s najlepsi wojow-

nicy, którzy wystartuj w turnieju,

którego zwycizca otrzyma nie-

miertelno i wadz nad ca pia-

nek5

,. Zgosio si tylko czterech

miaków - dc dzisiaj nie wiadomo

dlaczego. Istnieje kilka wersji tu-

maczcych tak ma frekwencj:

reszta powyrzynaia si po drodze

i tylko najlepsi czterej dotarli; tylko

ci czterej s wojownikami na cae;

planecie; tylko ci czterej potrafi!;

przeczyta rozesane ogoszenia.

Tak czy inaczej do turnieju

doszo, a Ty szanowny graczu

masz moliwo pokierowa
ciek yciow jednego z czte-

rech mia(Ków, aby otrzyma naj-

go za bandytami. Obsuga nie

sprawi trudnoci nawet pocztkuj-

cym dzierycielom joya. Oprócz

normalnego chodzenia i skakania

po drzewach, platformach i do-

mach mona równie przekopywa
si przez ziemi. Wida, e autorzy

bardzo ostronie podchodzili do te-

matu, bo nie ma w grze adnej
krwi, czy japoskich „pereek"

w stylu „przejecha go traktor, a on

si odklei", a mimo to gówny bo-

hater moe ulec mierci. Nie ma

wysza nagrod. Kady z wojow-

ników bdzie musia pokona
trzech pozostaych konkurentów

i swojego sobowtóra. Do dyspo-

zycji mamy; rogatego wojownika

ze starej rasy pochodzcej od de-

monów, szybkiego dugonogiego

wojownika z rasy insektoidów,

nocnego zabójc o niepozornym

wygldzie i olbrzymiego barba-

rzyc pochodzcego z rasy pok-

rewnej od gigantów Kady z nich

ma swoje zalety, ale i wady. Maj
swoje specjalne ciosy - dojcie do

nich to kilkanacie sekund gry na

dwóch graczy.

nSento'
,

z pozoru nie róni si ni-

czym od innych mordobi wyda-

nych dotychczas, mona by nawet

powiedzie, e jest sabe. Ma mao
ciosów, niewielk liczb bohate-

rów, redni legend do gry i jesz-

cze kilka wad, a jednak warto w ni
zagra. Dlaczego? Ano dlatego, e
est zapowiedzi nowego nurtu

nawalanych. Nurt ten pojawi

s ju bardzo dawno w grze

»4D Sports Boxing" - chodzi o gra-

fik ,vektorow. Dotychczas posta-

ci 2e to walki gene-

rowane byo dwuwymia-
rowymi obiektami. Teraz

poczynajc od „Sento",

a kcczc na wieo wy-

danym nFX Fighterze
r

graftka jest wektorowa,

a cc wane dosy szyb-

oczywicie tutaj obrazka przedsta-

wiajcego wiwisekcj i cmentarz,

ale jednak nie jest to taka sielanka,

jak mogoby si wydawa. W zasa-

dzie wikszo gier firmy Alternati-

ve Software (twórcy min. „Subur-

ban Commando" i „Allo Allo") jest

godna polecenia dla modszej

czci odbiorców, ale ta z pewno-
ci moe by udanym prezentem

na kad okazj (poza chrzcinami).

Cornelli

ii-i li i-i

ka. W ten sposób zyskujemy efekt

trójwymiarowego wiata, w którym

walczymy, jake bliszego rzeczy-

wistoci odbieranej przez nas

w trzech wymiarach z tajemniczym

zjawiskiem perspektywy Gra, mi-

mo e obiektywnie rzecz biorc

jest rednio taka sobie, jednak jest

przysowiowym pionierem zdoby-

wajcym dziki zachód i z tego po-

wodu warto si jej przyjrze.

EMILUS



R-ACTIVE

Krakowski xland nie prónuje -

po opisywanej nie tak dawno grze

„Tanks" wyda wanie co nowego
- zrcznociówk o nazwie .R-Ac-

tive". Wida wyranie, e robili j
ci sami ludzie, korzystajc z tych

samych bibliotek i - w pewnym
stopniu - opierajc si na tych sa-

mych rozwizaniach.

Naszym zadaniem jest chodze-

nie po planszy, na której znajduj
si klocki (a nawet kilka ich rodza-

jów) i jakie paskudne stwory, nie-

odparcie kojarzce mi si z turku-

ciem podjadkiem albo pdrakiem
chrabszcza majowego (który jak

wiadomo lata w czerwcu). Skoja-

rze nie wywouje bynajmniej kon-

kretny wygld, a ogólna obrzydli-

wo wspomnianych stworów. To

co, czym chodzimy, przypomina
astronaut widzianego od góry.

Chodzc moemy przesuwa
i niszczy klocki (klocek pchnity
przesuwa si, o ile nie by ju
wczeniej przyparty do muru) albo

zabija potworki (na dwa sposoby
- albo zgniatajc je przesuwanymi
klockami, albo aplikujc im szok

elektryczny, to drugie moliwe jest

pod pewnym warunkiem - i potwo-

rek i Ty musicie by przy tej samej
cianie. Po szoku potworek jest

przez jaki czas nieprzytomny
i mona na niego podówczas
wej i zniszczy go). Na kadej
planszy potworków jest kilkana-

cie, przejcie do nastpnego po-

ziomu nastpuje po zniszczeniu

wszystkich klocków - i potworków.

To mniej wicej wszystko, cho nie

do koca - jako e w zalenoci
od poziomu trudnoci (czyli nume-
ru planszy) liczba potworków
obecnych równoczenie na ekra-

nie ulega zmianie - zabicie kade-
go powoduje pojawienie si nowe-
go, jednak nie w nieskoczono
- ich liczba jest ograniczona, a po-

jawiaj si one w miejscach niek-

tórych klocków -

zniszczenie takiego

klocka przed jego

zmian w potworka

powoduje zmniejsze-

nie liczby potworków
jakie pozostay do
zniszczenia, cho
bez aktywacji potworka jako takie-

go. Howg. Potworne.

No dobrze, o co chodzi ju napi-

saem (wiadomo to mniej wicej
w pitnacie sekund po urucho-

mieniu gry). Sk w tym, e jest ab-

solutnie wszystko, co mona o „R-

Active" napisa, jako e po kilku

minutach gra zaczyna by nudna
- nie ma bowiem adnych no-

wych, kolejnych atrakcji. Zmieniaj
si ta. z takich sobie na lekkopó-

kiepskie, pojawiaj si nowe pot-

worki, jeszcze brzydsze od pop-

rzednich, co jaki czas wazimy na
poziom bonusowy, niczym si
waciwie nie rónicy od normal-

nego... Ani tempa, ani dobrej grafi-

ki, ani choby poczucia humoru.
Kiepciutko, wkadam „R-Active"

do tej samej szuflady co „Borut",

na którego wylaem wiaderko zim-

nej wody jaki czas temu.

Borek
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Game Boy
Do kieszonkowców, czyli graczy GB.
Dzisiaj trzy opisy gierek do Game Boya. Wiem, e ta konsolka bardzo dobrze sobie radzi na naszym rynku i wca-

le nie boi si konkurencji duych konsol 16- i wicejbitowych. Jej niezaprzeczaln zalet jest porczno i przeno-

no... Z ciekawostek mog doda, e Game Boy szaleje te na rynku byego ZSRR! Tak, to prawda - „giejm boj"

tam sta si ju swoistym obiektem kultu i snobizmu dzieciaków nie tylko bossów ichniejszej mafii. „Giejmboj de Bol-

szoj!"

I tym akcentem przyjani zachcam do lektury opisów...

BROMBAX

Witajcie Jaguarowicze.
Oto porcyjka kolejnych gierek na

atarowsk konsol.

Moe przyjmie si ona na polskim

rynku, jeli bdzie na ni duo gier.

Ale zobaczymy. Oto kolejne trzy.

BROMBAGUAR

Mario & Yoshi

Znowu Mano Bros. Nintendo cignie

z postaci wsatego hydraulika niesa-

mowite iloci wody popularnoci. Ale

do rzeczy.

Na pudeku, z jego przodu, widzimy

obrazek z postaci Mana w centrum.

Obok umiecha si dinozaurek Yoshi.

Zabawa zapowiada si ciekawie -

czyby kolejna zrcznociowka platfor-

mowa z Mariem wspomaganym Yos-

him, a moe to jest dla dwóch graczy?

Po obejrzeniu tylniej strony pudeka mi-

n mamy ju w nieco gorszym stanie.

Umiech zamienia si w rozczarowa-

nie. Napis gosi: „Das ist est: Puzzle mit

Action". To oczywicie po niemiecku,

ale co zdolniejsi ju wiedz, ze to uka-

danka z nibyakcj.

„Mario & Yoshi" to gra juz nie nowa.

wykorzystujca dwie cechy dobrych

gier - posta Maria i fenomen „Tetrisa".

Mamy wic spadajce klocki i potrzeb

odpowiedniego ich ustawiania. Posta
Maria jest tylko pretekstem i zachca-

czem.

Spadajce klocki to rónego rodzaju

potworki. Spadaj one w czterech ko-

lumnach, osadzajc si na tackach,

których kolejno moe zmienia Ma-

rio. W praniu wyglda to tak. e grajcy

musi odpowiednio zamienia ssiadu-

jce ze sob talerzyki (z klockami wyg-

ldaj jak kolumienki) tak. aby kolejne

spadajce klocki trafiay na takie same
(liczy si rodzaj potworka, bo ksztat tu

nie gra roli). Oczywicie nastpuje wte-

dy zbijanie i kolumna klocków si nie

zapenia. Jeli jeden z czterech talerzy-

kolumn si wypeni to Game Over.

Gra trywialna, prosta i jak na dzisiej-

sze czasy mao wcigajca. Nie pomo-

e nawet Mano. cho jak na Game Bo-

ya dobrze wykorzystano tu grafik i nie

nakano niepotrzebnych bajerów.

Niektórzy takie zabawy uwielbiaj.

Acha, gra ma kolorki do SNES-owe-

go Super Game Boya (play GB on

SNES).

BROMBA
Ocena:

Stargate

Stargate

Kolejna gierka dla kieszonkowca,

powstaa na fali gadeciarstwa filmowe-

go. Tym razem bity w cartridge'u prag-

n by kupowane na fali popularnoci

filmu pt. „Stargate". By on u nas wy-
wietlany jako „Gwiezdne Wrota". Nie

bd si wypowiada, bo filmu nie wi-

dziaem, ale podobno byo to tak: efek-

ty super, realizacja fabuy nie najlep-

sza. A gra?

Oto gejmbojowa gra jest... znowu

wersj Tetrisa, tyle e tego przestrzen-

nego, studniowego, widzianego z góry.

No nie - udaj, e myl - moe to tyl-

ko pierwszy etap? Ale gram i gram, a tu

nic innego. Zagldam do instrukcji,

a tam nic innego. Spadaj klocki ze

znakami dziwnego zodiaku i naley je

ustawia w supki, które kasuj si je-

eli jest kilka takich samych klocków.

Acha - studnia jest widziana od góry

i jak na studni przystao jest okrga...

Gierka wabi stargatowym tytuem,

pudekiem, fabu. W rodku jest jed-

nak troch niby-to-digitalizowanych ob-

razków z filmu (do dobrych jak na

GB), historyjka w napisach i sama gra -

czyli pojedynek ze zym RA w postaci

tetrisopodobnej studni. Oprawa jednak

chyba czyni cuda, bowiem gierka

wcigna mnie na dobrych par go-

dzin. Chocia nie wiem. czy to nie cho-

dzio o ch zobaczenia, co jest dalej...

W sumie „Stargate" mógby by sta-

rym studniowym, przestrzennym „Tetri-

senrf bez filmowej oprawy. Ale wtpi
eby wtedy kto to jeszcze chcia kupi,

no moe za malutkie pienidze... Atak,

mamy film i mamy gr z prawdziwego

zdarzenia i za prawdziwe (czytaj: due)
pienidze, i to nic. e wszystko jest

sztucznie pompowane... To nic?

BROMBA
Ocena:

Mario & Yoshi

Kirby's Dream Land

Gra ta na pierwszy rzut oka zapo-

wiada si bardzo dobrze - co w stylu

„Mariolandów" (bo przecie i tu jest

land) czy podobnych platformówek.

Po wczeniu Game Boya z cartrid-

gem „Kirbiego" oczarowuje nas fajowa

muzyczka i skaczce kirbitka w wyjt-

kowo sprawnej i czytelnej (to bardzo

wane dla GB) animacji.

Dalej jest jeszcze lepiej i przeczucia

nas nie zawiody - oto bardzo dobra

zrcznociowka platformowa.

Kirby jest chmurk lub balonikiem -

jak kto woli. Porusza si chodzc lub la-

tajc. Wrogów eliminuje w dwojaki,

a waciwie w trojaki sposób Po pier-

wsze gdy leci. moe wydmuchn
z siebie powietrze i nim zbi przeciwni-

ka. Po drugie moe zego stworka

wcign do siebie - w tym celu bierze

duy i gboki wdech. Po trzecie moe
innego zego stworka zaatwi wcig-
nitym wczeniej. Robi to wydmuchu-

jc poprzednio wcignitego tak, jakby

strzela

Latanie i sposoby likwidacji przeciw-

ników, to nie jedyne cechy rónice
„Kirby's Dream Land" od klasycznych

platformówek z Mariem. Kirby czsto
wchodzi do rónych komnat, schowków
w drzewach itp. Spotyka wikszych

i silniejszych wrogów nie tylko na ko-

niec kadego etapu. Czuje si po pros-

tu, ze gra ta ma swój niepowtarzalny

klimat który wciga tak jak najlepsze

platformówki potrafi wciga.
Podsumowujc - gra ma wietn

grafik (wszystko czytelne i do tego

rónorodne), poziomy rónice si gra-

ficznie i stylistycznie (inne rodzaje po-

mieszcze wymagajce intensywnego

kombinowania gracza) i cao uzupe-

nia dobra muzyka.

Jest to jedna z lepszych gier, jakie

spotkaem ostatnio na Game Boya.

Szczerze polecam.

BROMBA
Ocena:

Mario & Yoshi
SCO
OOO

LEVEL
O 1

oo
a.

Checkered Flag

Tytu znany ju z czasów 8-bitowego

Spectrum. Teraz mamy gr o wycigu
samochodów Formuy 1 na 64-bitowym

Jaguarze. Jakie zmiany? O tak. Po

pierwsze wycig ten jest szybki i ma
lepsz grafik. Co ja porównuj... Jagu-

arowski „Checkered Flag" jest wyci-

giem z prawdziwego zdarzenia. Grafika

dobra, bo wektorowa, wypeniana.

Szkoda, e nie teksturami bitmapowy-

mi, a mona si tego byo spodziewa

po mocy tej konsolki.

No ale có - przystpujemy do jaz-

dy. W opcjach moemy sobie ustawi

kolor samochodu, pogod (soce,
deszcz, mg), kt natarcia spoilera, typ

opon, skrzyni biegów, typ jazdy (jazda

dowolna, pojedyncza, mistrzostwa),

liczb okre i oczywicie tor.

Jazda bardzo wciga, poniewa jest

dosy realistyczna. Samochód wije si

po drodze, czu prdko. Jak si
wpadnie na stay element drogi (skaa,

znak. itp), to wyskakujemy do góry w pi-

ruecie. Przeycia ekstra.

Gra ta mogaby by lepsza, jednak

i tak bardzo wciga. Dobrze dobrano

trasy rajdów, a umoliwienie zmiany

wielu parametrów jeszcze bardziej

zwiksza frajd z jazdy. Co mona wi-

cej powiedzie? Ze jest to chyba naj-

lepszy Gak dotd) wycig na Jaguara

Dobra klasyka jaguarowa. Polecam.

BROMBA
Ocena:

Cybermorph

Generalny Importer Nintendo:

American Computer & Games
01-646 Warszawa, ul. Jelinka 27

tel./fax 338601

Kirby s Dream land
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Jaguar SNES
Cybermorph Raiden

Oto jedna z pierwszych (a moe
i pierwsza) gier dla atarowskiej konsoli.

Bya ona doczona do specjalnych

zestawów promocyjnych i staa si tym
dla tej konsoli, czym Jet Set Wiiy" da
ZX Spectrum.

Gra jest w sumie prosta i wielu wie-
o upieczonych jaguarowiczów zawiod-

a. Dlaczego? Poniewa spodziewano
si po niej czego Aicej. A tu mamy
tylko latanie Kosmicznym pojazdem
w wektorowych górach i strzelanie do
wszystkiego, co si rusza. Atrakcj jest

pojawiajca si zielona twarz naszego
komputera pokadowego, który gada
ciepym kobiecym gosem.

Latamy pojazdem, który ma moli-

woci morfingu, czyli przeobraania si
w inne ksztaty. Pojazd lata, strzela,

zbiera odpowiednie przedmioty i to

wszystko. Prosta strzelanina kosmiczna.

jednaK z elementami przestrzeni trójwy-

miarowej. Jak dzisiaj patrz na „Cyber-

morpha", dostrzegam w nim elementy

„Strike Commandera" i „Magie Carpeta"

- uznanych gier pecetowych. które stay

si przebojami. Ta gra przebojem jednak

si nie staa, chocia nie jest taka za.

Strzelanie i latanie morfiastym pojaz-

dem wciga, bo jest lekkie i bezstreso-

we. Polecam wszystkim chccym sp-
dzi par chwil na luzie.

BROMBA
Ocena:

Jednymi z najpopularniejszych gier

na wszelkiego typu rodzaje maszyn do
grania s strzelanki. Klasyczna strze-

lanka to fabua w stylu .lecimy samolo-
tem przed siebie i strzelamy ao wszys-

tkiego, co s* rusza". Oczyw cie takiej

gry me mogo zabrakn na jaguara.

,RaxJen* to typowa, eby me powie-

dzie klasyczna, strzelanina. Lecimy

DOfOwym samolotem, myliwcem da!e-

toego zasigu. W kolejnych etapach
spotkamy wrogów bardzo mocarnych
SAietme uzbrojonych. Nasz lot prze-

biega bdzie nad pilnie strzeonymi te-

renami wroga. Jedyny nasz cel - znisz-

czy wszystko, co s«e '..sza i strzela do
nas A jest tego naprwae sporo. Zaczy-

na st od maych samolotów, potem
czogów. Jednak dalej s niesamowite

baterie futurystycznych dzia, maszyn
niszczcych itp. itd. Dalej walki rozgry-

waj si nie tytko nad powierzchni pla-

nety, ale te w kosmosie. S tu bazy

kosmiczne i co tylko dusza zapragnie.

Nasz samolot moe zdobywa nowe ro-

dzaje uzbrojenia i kosi wrogów na ró-
ne sposoby. Nie obejdzie si jednak bez

refleksu i spostrzegawczoci.

Klasyczna strzelanka. dopracowana
do perfekcji. Wciga i daje duo zaba-

wy, ale to tylko klasyczna strzelanka

Jaguara powinno sta na co wicej,

ni tylko dobr gr w stylu SNES-a lub

Mega Dnve.

Snesowcy, nintendowcy - cze Wam.
Polecam Wam przeczytanie dzisiejszych opisów na SNES-a. S one co

prawda tylko dwa, jednak te obie gierki mog zastpi dwadziecia innych,

podrzdnych.
Z rewelacji mog poda, e prawie na 100% pojawi si ju niedugo sa-

wetny „DOOM" dla Waszej konsoli!!!!!!! Tak, to pono prawda. Ile tego „po-
no" jest w tej „prawdzie", zobaczymy ju po wakacjach.

Pozdrowienia od Rednexa Donkey Konga przesya

BROMBASNESOWATINELUX

BROMBA
Ocena:

Super Street Fighter II

Tej gry nie trzeba zachwala. Chyba
kady wie o co chodzi i to chodzi w naj-

lepszym stylu. Dla przypomnienia: naj-

pierw by „Street Fighter". potem „Street

Fighter II". Teraz jest „Super Street Fig-

hter II". Jeli kto mia „Street Fightera",

powinien zagra w „SF II". Jeeli kto
gra (i ma) „SF II", to „Super SF II" nie

zrobi na nim wraenia, bo jest waciwie
tylko ulepszon wersj. Natomiast jeeli

kto chce kupi „SF IP, to lepiej kupi
wersj „Super SF II". Reasumujc - „Su-

per Street Fighter II" jest najbardziej pod-

bajerowan i najnowsz wersj klasycz-

nego mordobicia konsolowego pt. „Ulicz-

ny Wojownik".

Wersja „Super SF II" na SNES-a zach-

wyca, albo lepiej powiedzie zadziwia ju
od pocztku. Po pierwsze szybko. Aby
wygra w tej grze trzeba by naprawd
bardzo szybkim. Po drugie grafika i efek-

ty dwikowe - s bardzo dobre. Grafika

nie tyle realistyczna, co bardziej rysunko-

wa, rodem z dobrych animowanych fil-

mów dla starszej modziey. Odgosy cio-

sów, okrzyków, uderze i upadków to ju
tylko perfekcyjne dopenienie dobrej akcji.

I oczywicie muzyka - utworki w stylu

pop-rockowym z mocno zaznaczon per-

kusj zagrzewajc do walki.

A jak si walczy? Otó wybiera si
jedn z 16 postaci (znani zabijacy, rep-

rezentujcy róne kultury i róne style

walki) i podróujc po wiecie rozgrywa

si pojedynki wrcz i wnó (obuwnó).
Mona rozgrywa turnieje i pojedynki

nawet do szeciu graczy. Kada z pos-

taci podczas walki uywa klasycznych

ciosów, jak i specjalnych trików oraz

tzw. combos (serii uderze). Po kilku

wygranych pojedynkach s specjalne

plansze w stylu: rozwal ciosami nowiut-

kie BMW.
Co tu pisa, w to trzeba zagra.

Napisz jeszcze, e jest to chy-

ba najlepsze mordobicie na

SNES-a (nie widziaem jeszcze

„Mortal Kombata 2"). To wci-
ga, to daje lata frajdy, w to trze-

ba zagra. Polecam.

BROMBA
Ocena:

NBA Jam
Tournament Edition

Teraz gra dla wszystkich podwórko-
wych koszykarzy. Wiadomo, e jak NBA
to emocje bd na najwyszym pozio-

mie! Ale nie spodziewajmy si dokad-
nego symulatora koszykówki, tylko ra-

czej rozrywkowego kosza.

Tak wic mona rozgrywa pojedyn-

czy mecz, turniej lub po prostu powi-
czy sobie z koleg. Mecze rozgrywane

s dwóch na dwóch w barwach druyn
z NBA. Grajcy widzi nawet zdigrtalizc-

wane twarze zawodników (w wikszo-
ci ciemnoskórych) i moe dobiera od-

powiedni skad druyny. Kady zawod-

nik ma swoje parametry: wytrzymao,
obraenia jakich dozna w meczu. si.
itp. Ale pozostawmy szczegóy i zajmij-

my si gr.
W meczu kierujemy waciwie jed-

nym graczem, przy czym drugi nam po-

maga i moemy mu kaza np. poda
nam pik. Teren gry ukazany jest z bo-

ku, a postacie s dosy due.
Tak jak w NBA, oprócz zaliczonych

wrzutów do kosza liczy si caa oprawa.

Mona wic zabawnie myli przeciwni-

ka i popisywa si niesamowitymi ewo-

lucjami przy wrzucaniu do kosza. S tu

wrzuty z tyu, z obrotu, z superwyskoku,

z odlegoci, supercene (firef). odbijane

od tablicy, taczce na obrczy itp, itd.

Ostentacyjna ekwilibrystyka powoduje

rozbyski fleszy na widowni. W sumie

zabawa bardzo wcigajca i fajna.

„NBA Jam T.E." ma bardzo dobrze

zrobion grafik. Ruchy graczy s pyn-

ne, animacja jest dosy realistyczna. At-

rakcj stanowi te dokadnie odwzoro-

wana, ruchoma widownia. Trzeba te
powiedzie o dwiku - s wszelkie

efekty piki (w tym cudowny: piy odbija-

jcej si od kosza), efekty w postaci mo-
wy, krzyków i zapowiedzi sdziego. Jest

te superstereo muzyczka.

Ta gra jest kolejnym konsolowym hi-

tem Acclaimu. Tak trzyma.

BROMBA
Ocena:

Generalny Importer Nintendo:

American Computer & Games
01-646 Warszawa, ul. Jelinka 27

tel./fax 338601 m
I Super Street Fighter 2
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SNES
By sobie kiedy film - bardzo

dobry film. I jak to czsto ostatnio

bywa, producenci chcc przedu-y jego ywot wydaj gr zrobio-

n na podstawie owego dziea.

Czasami nie za bardzo si to uda-

je, lecz tym razem wida dosko-

nale, e firma Lucas Arts stana
na wysokoci zadania.

Nie ma chyba czowieka na Zie-

mi, który by nie zna „Gwiezdnej

trylogii" (chyba tak to nazywali).

Dawno to byo, ale do tej pory,

moim skromnym zdaniem, nikt nic

lepszego nie zrobi. Gier na pod-

stawie „Gwiezdnych wojen" pow-
stao do duo, a „Super Return

of the Jedi" jest jedn z nich.

F. N/AKISH - czyni naszego boha-
tera niewidzialnym,

F. HEAL - przenosi energi cza-

rów na energi ycia.

Ilo mocy magicznej jest

przedstawiona jako óty pasek
w prawej górnej czci ekranu.

Han Solo wyposaony jest

w pistolet laserowy oraz wizk
granatów, którymi rozwala kolejne

ciany i co jaki czas znajduje za

nimi coraz lepsze uzbrojenie.

Chewbacca posiada - podobnie

jak Han Solo - pistolet. Potrafi on
take cakiem niele móci pi-
ciami.

Leia, jedyna kobieta w towa-

rzystwie, nie jest zbyt dobrze uz-

tów, itd. A jak uzbieramy setk ta-

kich okrgych przedmiotów, które

sobie wisz, to otrzymamy bonu-

sowe jedno ycie.

Prawie wszystkie poziomy ko-
cz si spotkaniem z Bossem.
Jest to taki wikszy przeciwnik

i eby z nim skoczy, potrzeba

troch czasu i sprytu. Boss zaw-
sze siedzi gdzie w górnej czci
levelu.

Powrót Jedi nie jest tylko plat-

formówk-wyrzynank. Dwie os-

tatnie misje to co w rodzaju sy-

mulacji lotu myliwcem w tunelu.

Gr koczymy ucieczk z Gwiaz-

dy mierci, co wcale nie jest at-

we, gdy na ogonie siedzi nam fa-

Teraz troch o technicznej stro-

nie gry. Jako tak wyszo, e
wszystko mi si w niej podoba.
Grafika jest dopracowana i

- co
najwaniejsze - nie jest monoton-
na. Akcja toczy si raz na pustyni,

raz w podziemiach, od czasu do
czasu w przestrzeni kosmicznej,

w lesie i jeszcze w kilku innych

miejscach. To, co czyha na nasze
ycie, te jestdo urozmaicone -

przynajmniej na tyle, e nie mo-
na si znudzi. Przez cay czas

ucho nasze pieci gówny temat

muzyczny z filmów o gwiezdnych
wojnach. Efekty dwikowe
brzmi atrakcyjnie tylko w wersji

stereo. Ze sterowaniem bohatera-

Super Return of the Jedi

i

Gr rozpoczynamy
jadc, a waciwie lecc
pojazdem przypomina-

jcym skrzyowanie po-

duszkowca z odrzutow-

cem. Czeka nas trasa

pena przeszkód w pos-

taci przepaci i wystaj-
cych ska. Te pierwsze

trzeba przeskoczy
(klawisz Y), a drugie -

sprawnie omija. Nasz
rodek lokomocji moe-
my przyspieszy nacis-

kajc B. Jest to pier-

wszy poziom, który nie-

jako kwalifikuje nas do

dalszej gry, której celem
jest dotarcie do Gwiaz-

dy mierci, wykurzenie

z niej pana Vadera,

podoenie bomby i...

chodu!

Zaraz, zaraz, nie tak

szybko, najpierw czeka

nas wdrówka przez

kolejne poziomy, na
których wszystko moe si zda-

rzy. Przed kadym poziomem
moemy sobie wybra bohatera,

którym bdziemy sterowa. Moe
to by Luk, Leia, Han Solo lub

Chewbacca. Kady z nich posia-

da inn bro i inaczej si porusza.

Luk, jako rycerz Jedi, dziery

w doni swój laserowy miecz, któ-

rym musi ubi wszystko, co spot-

ka na drodze. Bro t uruchamia-

my przyciskiem Y, a kierunek cio-

sów ustalamy krzyykiem. Poza
tym mamy do dyspozycji kilka ma-
gicznych sztuczek - wybieramy je

klawiszem SELECT, a zapuszcza-

my klawiszem X.

FORCE SABER - pozwala na

walk mieczem na odlego,
F. DEFLECT - chroni przed ude-

rzeniami,

F. FREEZE - zamraa przeciw-

nika,

brojona. Przewanie posuguje
si kijem, cho bywa, e i jej da-

dz do rki pistolet.

W cigu gry dwa razy spotkamy
si z modocianym Ewokiem-Wic-
ketem. Chocia porusza si on
cokolwiek niezdarnie, cakiem
niele strzela z uku, który jest je-

go jedyn broni.

W drodze do gwiazdy spotkamy
si z ca pitk naszych bohate-

rów. Kady z nich ma okrelony li-

mit energii, której „licznik" w pos-

taci niebieskiego paska znajduje

si w lewym górnym rogu ekranu.

Swój stan energetyczny mona
podreperowa zbierajc serdusz-

ka wypadajce z cia zabitych

wrogów lub lece gdzie na pod-

odze. Naley zbiera te inne ga-

dety, za które dostajemy dodat-

kowe punkty, zwikszymy magicz-

n moc, uzbieramy wicej grana-

la ognia spowodowama wybu-
chem gwiazdy.

mi nie ma wik-
szych problemów -

wszystko idzie

gadko.
Ogólnie - zo-

baczcie zreszt sa-

mi, warto powici
nawet kilka godzin.

A jakby kto mia
kopoty z przej-

ciem którego po-

ziomu, podaj do
ogólnej wiadomoci
wszystkie kody:

R L G Q M N
,

ZJLMRS, LZLKJF,
VTYMZX, OZNFPP,
VKCDFD, ZCTK-
FC, QYXYHB,
L F W L T Q ,

QDQGKH, CPM-
RZV, CDWLTY,
BPFFZO, RMN-
VLC. RVKFKG.
V Q X D Q J .

HLQMVL. VQJG-
WF, ZZSTXZ.

TYTUS

COMAT
Przejcie podziemne u zbiegu ulic:

Al. Jerozolimskie / Jana Pawa II

w Warszawie - pawilon 12

D.T. "SMYK" ul. Krucza 50 w Warszawie - 1

pitro tel. (022) 27 72 1 1, 27 90 21 wew. 356

NAJWIKSZY WYBÓR GIER
SUPER NINTENDO, GAME BOY, SEGA
MEGADRIVE I GAME GEAR, PEGASUS,

CD-32, AMIGA, PC, COMMODORE 64, ATARI

Wypoyczalnia gier do Super Nintendo i Gam Boy!
tylko w pierwszym sklepie

Prowadzimy sprzeda wysykow, katalogi wysyamy po przesianiu koperty

zwrotnej ze znaezkiem na adres: 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrml/ka 15/20



ega Mega Drive
Dzmbobry dla segowcow. Ostatn.o byo troch mniej o waszej konsoli, ale jak widzicie SEGA powrócia

u ^Z?rszawsk,ch sklePach P°)awi,a si (w pojedynczych egzemplarzach) przystawka do Mega Drive pt Meaa CD Jest to do arostuczytnik CD-ROM-ow do 16-bitowej SEG.. W bardziej cywilizowanych krajach mona dosta oprogramowaniZ nIkSS^StotaS
. jest to duzy skok ,akosc,owy. Setki animacji, muzyka najwyszej klasy itp. U nas ma.o kto moe pozwoli sobie to tak, .k,t^«nS Smewaz cgle banera n,e do przeskoczenia jest wygórowana cena. A moe si myl i jest duo sJ^J^^JS£l^S^I!: "

BROMBA
Virtual Bart Winter Olympics

Ta gra wabi z pudeka trzema rzecza-
mi: wyrazem „virtual", mord Barta Sim-
psona i nazw producenta - Aodaimu.

Bardzo popularny serial ,Simpsono-
wie" (wywietlany tez w TVP) doczeka
si gry na 16-tortow Seg Bohaterem
.Virtual Barta' jest oczywicie zbkowa-
ny i óty Bart Simpson.

Sama gra jest podzielona na kilka

etapów. Bart jedzi na skuterze i walczy
z silnymi kolesiami, rzuca pomidorami
na dziedzicu szkoy, skacze po prehis-

torycznych platformach jako bartodino-

zaur, szaleje w rurze spywowej do ba-
senu, a bdc bartwini ratuje inne
winie z opresji w fabryce konserw. Jak
wida mamy tu troch wycigów, plat-

formówki, zrcznociówki. rzucanki-
strzelanki. Jednak gra nie jest tak wci-
gajca, jak mogoby si wydawa. Po
prostu taka zabawa ju bya i co z tego,

e teraz jest simpsonowata?
Grafika w tej grze jest na dobrym po-

ziomie, jednak mogaby by nieco lep-

sza. Trzymano si wiernoci postaci do
serialu rysunkowego (ach te filmowe
scenki) i to wyszo dobrze. Równie od-
gosy, zwaszcza krzyki i jki Barta,

przypominaj serial. Muzyczka w nor-

mie, te serialowa.

W sumie jeeli „Virtual Brat" nie byby
simpsonowaty, to gra byaby taka sobie.

Tu si gra dla Barta i jego wyobrani.

Ocena:
BROMBA

Dystrybucja: Bobmark Int.

01-034 Warszawa ul Smocza
18. tel. 380502

Sklep firmowy: Warszawa, ul.

Nowolipie 16, tel. 384941

Zimowa oiimpiada. czyli co na
schodzenie rozgrzanych latem cia.
pena nazwa tej gry (a waciwie nazwa
zawodowi brzmi: .The XVII Olympic
Winter Games Lillehammer 1994".
Olimpiada moe troch juz niewiea,
jednak gierka nadal popularna (przynaj-

mniej wedug list sprzedawalnoci na
Zachodzie).

I tak po obejrzeniu intra opowiadaj-
cego w skrócie o historii Igrzysk Zimo-
wych, moemy pozna lokalizacj Lille-

hammer. Dalej to ju sama zabawa.
Moemy wzi udzia w penej olimpia-

dzie, mini i treningu. Do dyspozycji s
nastpujce dyscypliny: bobsleje, zjazd
na nartach w wersjach downhill. Super
G, Slalom i Slalom Gigant, pojedyncze
saneczki, biathlon, skok narciarski,

szybka jazda na ywach i jazda frees-

tyle na nartach. Duo tego i musz
przyzna, e z pocztku gra jest bardzo
trudna. Naley zapozna si z klawi-

szami joypada obsugujcymi odpo-
wiednie ruchy w kadej dyscyplinie
i jeszcze pozna technik jazdy od-
mienn przecie dla nart, yew oraz
saneczek.

Grafika „Winter Olympics' jest dob-
ra, a postacie zawodników niesamowi-
cie realistycznie animowane. Wida to

zwaszcza w wycigu ywiarskim. Mu-
zyka dorównuje grafice i jest klasycz-

nym popem olimpijskim w wykonaniu
U.S. Gold.

Zabawa wciga i jeli kto szuka
sportów zimowych na Mega Drive. to

powinien sign po t gr.

BROMBA
Ocena:

Winter Olympics

World Cup USA 94

Kolejne wydarzenie sportowe i kolej-

na gierka z dat 1994 oraz sygnowana
przez usportowion firm software'ow
U.S. Gold. Jednym sowem Mistrzos-
twa wiata w pice nonej w USA '94.

Pik skopan interesuj si chyba
wszyscy, wic dobrze, e taka gierka
trafia wreszcie i na Mega Drive. A co
ona potrafi oprócz rozgrywania samych
meczy? Otó mona robi prawie
wszystko. Mamy moliwo ubierania

(dobierania strojów) naszej druyny,
ustawiania zawodników na boisku wed-
ug zada konkretnych strategii (forma-
tion editor) i dobieranie graczy po naz-
wiskach (team editor). Oprócz tego
mona wcza i wycza drybllng, pu-
apk offsajdow, ustawia czas trwa-
nia meczu, a nawet pogod.
Same zaawansowane opcje gry to

oczywicie tylko wstp do rozrywek.
Mecze s ukazane z góry, a postacie
zawodników mae. Pomimo tego ani-

macja jest dosy dokadna, a efekty

dwikowe i pojawiajce si okienka
sdziego dobrze oddaj nastrój gry. Au-
torzy chwal si, e wykorzystali w grze
ponad 3000 (trzy tysice) klatek ani-

macji. I rzeczywicie wida rónorod-
no w kilku rodzajach wykopów, wliz-
gów, zachowaniu bramkarza i pikarzy
przy staych elementach gry.

Gra ta ma jeszcze jeden bajer. Do
cartridge wbudowano 8 kilobajtów pa-
mici RAM podtrzymywanej bateryjnie.

Trzymane s tam modyfikacje i dane
wprowadzone przez gracza. To bardzo
dobry pomys, wykorzystywany ju
w kilku grach, ale bez chwalenia si.

„Wortd Cup USA 94" to kawa solid-

nej piki nonej, mona nawet powie-
dzie, e symulatora amerykaskich
mistrzostw wiata. Kto lubi ustawia za-
wodników w szykach, dobiera im ub-
ranka i jeszcze gania po boisku - to

gra dla niego.

BROMBA
Ocena:

Rise of the Robots

Super reklamowana gra. wydana na
wszystkie chyba platformy sprztowe.
Niedawno opisywaem j dla SNES-a,
teraz opis dla Mega Drive.

Musz przyzna, e gra w wersji se-

gowej niewiele róni si od nintendo-
wej. Troch lepsze intro, natomiast ro-

boty jakby wolniejsze o jakie pi pro-
cent. No moe grafika segowa jest mi-

nimalnie adniejsza.

Dla przypomnienia podam, e .Rise

of the Robots" jest mordobiciem robo-
tów. Jej zalet miaa by supergrafika

przygotowana na komputerach Silicon

Graphics, jednak w konsolowych wer-
sjach sabo to wida.
Sama akcja gry, czyli nawaJanka.

jest dobra - ale baaaardzo daleko jej

do finezji „Street Fightera" czy „Morta
Kombat". Program, a waciwie gra bar-

dzo rozreklamowana, lecz niestety na-
wet fragmenty muzyki Briana Maya (te-

go od Oueen) nie pomogy wiele. Gra
okazaa si gorsza ni si spodziewa-
no, pomimo tego, e w konsolowych
wersjach bya wydana przez niezawod-
ny Acclaim.

Mog powtórzy tylko to, co napisa-
em przy snesowej wersji: „Animacja ro-

botów jest robociasta, jednak najgorzej

jest z sam walk. Smoking ciosów nie

jest zachwycajcy, a i efekty ich zada-
wania te jakby wymuszone. Acha,
efekty dwikowe s wspaniae."
Gony tytu, warty zobaczenia i pog-

rania. Nie wiem czy warty kupienia...

BROMBA
Ocena:



Trudno si pisze o grze,

0 której wszyscy PC-towcy wy-
robili ju sobie zdanie kilka mie-

sicy temu. Od razu zatem po-

wiem to, co powinienem. „PRO-
JECT BATTLEFIELD" to polskie

przedsiwzicie majce na celu

udowodnienie, „12 Polacy nie

Apogee, swego Wolfa maj".
Zwarty team zrobi kawa udanej

1 potrzebnej roboty, za co nale
im si laury. Wane jest nie to,

e próbowali podrobi „Wolfen-

steina" (bo wcale tak to nie

wyglda), tylko zrobili co zu-

penie nowego, z nowymi po-

mysami i wasnym charakte-

rem. I tak trzeba postrzega ten

program. Jeli wpadniemy
w mani porównawczo-przela-
dowcz, nie dojdziemy do ad-
nych pozytywnych wniosków.
Przejdmy do samej gry.

Akcja rozgrywa si w przysz-

oci, a Ty wcielasz si w naj-

nowszy model robota z wbudo-
wan sztuczn inteligencj,

uywajcego nowego rodzaju

energii. Jako optymalny obiekt

szturmowy, przeznaczony zos-

kowitch, tylko cika maszyna -

zatem przesuwa si mniej pre-

cyzyjnie. Ciekaw nowoci jest

zaklinowanie si - jeli podej-

dziesz zbyt blisko wroga, to

w wirze walki moe zaci Ci si
bro, a poczenia hydrauliczne

odmówi posuszestwa. Mile

zaskoczy mnie (w przeciwie-
stwie do robota...) fakt, i znisz-

czenie maszyny ma wpyw na
funkcjonowanie. Zatem, kiedy

zostao niewiele punktów wyt-

rzymaoci, czasami moe od-

mówi posuszestwa ukad ce-

lowniczy, pami, czy inne wa-
ne elementy robota. A nie, jak

w uwielbianym i niby doskona-
ym „DOOM-ie" - gociu z 2

procentami ycia potrafi bez
problemów precyzyjnie zestrze-

li demona z odlegoci 100
metrów trzymajc kilkudziesi-

ciokilowe dziao laserowe... Co
jeszcze w „PROJECT..."? Stae
przedmioty, czyli teleporty, karty

identyfikacyjne. amunicja
i (slurp!) bronie. Mi udao si
dorwa drug w hierarchii ar-

mat i ju bya rónica w cel-

skomplikowana. Najlepiej strze-

la do nich z daleka, nawet je-
li wydaje si to by beznadziej-

ne. Ponadto polecam korzysta
z naturalnej ochrony - drzwi.

Naley podej do takowych,
poczeka a automatycznie si
otworz i wystrzeli soczyst
seri w zaskoczonych wrogów.
Zanim si ockn, drzwi si zam-
kn przed nimi, a Ty ponownie
bdziesz móg bezpiecznie wy-
wali w nich bezlitosn seri.

Dobrym sposobem, który skut-

kowa byo poczenie strzau

z nagym cofniciem si do ty-

u, bd schowaniem si za ro-

giem. Najgorsze co moe by to

„bieg na przeaj".

Kiedy widzi si takie gry jak

„PROJECT BATTLEFIELD",
mona wróy polskiemu ryn-

kowi gier spokojn przyszo.
Bo tak naprawd, niewiele firm

zachodnich odwayo si zrobi
tego typu gr. To dowodzi dob-
rych umiejtnoci i ambicji ro-

dzimych twórców gier i nie s-
dz, eby bya tak duga droga

do docignicia Anglosasów
w tej dziedzinie. W kadym ra-

zie na Amidze. I cho jej „zote
lata" ju przeminy, podobnie
jak gry na dyskietkach 3,5-calo-

wych. to od czego trzeba za-

cz. Miejmy nadziej, e pol-

skie firmy nie poprzestan na

tak dobrych grach i bd stale

si rozwija. Moe wtedy doj-

dziemy i do kompaktów...

Cornelli

P.S. Wedug creditsów
z „PROJECT..." okazuje si, e
nasza pomoc jest zauwaana.
W imieniu nieobecnego aktual-

nie Emilusa dzikujemy za do-

cenienie i pozdrawiamy TSA
i Mirage.

PROJECT
BATTLEFIELD

przystosowany zosta do
wszystkich modeli Amigi, a dla

usprawnienia dziaania gry dos-

tpnych jest kilka opcji, takich

jak zmiana wielkoci ekranu,

wczone/wyczone cieniowa-

nie, obecno muzyki bd
efektów specjalnych. Po wci-
niciu czerwonego klawisza

przy obrazku bramy, rozpoczy-

na si gra. A tu wiele niespo-

dzianek. Przede wszystkim
wszystko przesuwa si cakiem
pynnie, nawet na zwykej „pi-
setce" z 1 MB RAM-u. Oczywi-
cie nie jest to zawrotna prd-
ko i zapierajca dech w pier-

siach grafika, ale wystarczy
pogra kilka minut, przyzwycza-

i si do nieco nowego sposo-

bu poruszania si i zupenie ina-

czej patrzy si na t gr. A co
do przywyczajania si. to jest

tego troch. Najpierw chodzenie

robotem wydaje si niezdarne,

ale to kwestia wprawy. W kocu
robot, to nie mody, rzeki Blaz-

rónieniu od wiadomo czego
w „PROJECT..." nie wystarczy
wbiec do sali i rozstrzela
wszystkich hitlerowców, winie
i córki karczmarzy. Tutaj potrze-

ba wicej finezji i ostronoci.
Mianowicie, oprócz
ludzi po komnatach
poruszaj si inne

roboty, pola energe-

tyczne, zdalnie stero-

wane kule pod wyso-
kim napiciem i inne

ciekawostki, które

trudno trafi, bd
w ogóle nie daj si
zniszczy. Kontakt
z nimi koczy si
zwykle do nieprzy-

jemnie. Jedyne co
mog poradzi, to

uwaa na nie. Jeli
chodzi o ludzi

i wszystkie inne wro-

gie obiekty skonne
do zniszcze, sprawa
jest nieco bardziej



Advanced

GRAVIS
UltraSound ACE - dla graczy

Zapewnia wyjtkowo czyste brzmienie w kadej nowej grze dziki:

• 32-gosowej syntezie wavetable

• 16-bitowej (44.1 kHz) jakoci odtwarzania dwiku

• 512 kB pamici RAM dla próbek, rozszerzalnej do 1 MB

• wymiennemu zestawowi 192 brzmie instrumentów General

• moliwoci wspódziaania z dowoln 8- i 16-bitowq kart dwikowa

Dziaa z programami dla:

• UltraSound, Windows 3.1, SoundBlaster, MT-32, General MIDI.

UltraSound - dla wszystkich

Stanowi najpopularniejszy standard kart muzycznych z syntez wavetable:

• 32-gosowa synteza dwiku z pamici RAM

• 16-bitowe (44.1 kHz) odtwarzanie z jakoci pyty CD

• 8-bitowe (44.1 kHz) nagrywanie stereo

• 256 kB pamici RAM, rozszerzalne do 1 MB

• 192 brzmienia General MIDI (ponad 5.6 MB próbek!)

• kalibrowane zcze joysticka

Kompatybilna z AdLib. SoundBlaster, Roland MT-32 i Sound Canvas

oraz Windows 3.1 i General MIDI

CD-IOm IMTtlftlll

ULTRASOUND

UltraSound MAX - dla maxymalistów

Zaspokaja oczekiwania nawet najbardziej wybrednego multimediomana oferujc

wszystko to, co UltraSound oraz dodatkowo:

• 16-bitowe (48 kHz) nagrywanie i odtwarzanie dwiku z jakoci

magnetofonu cyfrowego DAT

• procesor sygnaowy DDSP do kompresji sygnau audio

• 512 kB pamici RAM, rozszerzalne do 1 MB

• 3 zcza do czytników CD-ROM: Sony, Mitsumi. Panasonic

PMC - Personal Multimedia (omputers Sp. z o.o.

00-1 18 Warszawa, Emilii Ploler 47

Id: (0-22)261889, 279230,279238

fax: 279572

LATA GWARANCJI
OLSKA INSTRUKCJA



AIR HAVOC
CONTROLLER

ir Havoc Contr;:.i:e r to sv-

II mulator kontroli ruchu

I lotniczego, a wic prog-

ram nalecy do klasy

do rzadkiej. Do naj-

bardziej znanych pro-

duktów tego typu nale: „Kenne-

dy Approach" (C-64, Amiga),

„Frankfurt Tower" (Amiga) oraz

„Tracon" (PC).

Zanim przejd do omówienia sa-

mej gry dwa sowa wyjanienia.

Prawdziwa kontrola ruchu lotnicze-

go - cho wikszoci kojarzy si
wycznie z wie kontroln - ska-

da si zazwyczaj z co najmniej

trzech, cile wspópracujcych ze

sob organów: kontroli lotniska

(nadzoruje ruch samolotów na zie-

mi), kontroli zbliania (w rejonie do

50-100 km od lotniska) i kontroli

obszaru (piecza nad obszarem po-

wietrznym danego kraju). Specyfi-

ka pracy w kadym z nich jest inna.

ustawi na przegldanie rysunków

(72 obrazki w formacie .DIB).

Wydawane przez Ciebie pole-

cenia s okraszane przez kompu-

ter wywietleniem stosownej ani-

macji. Jeli np. wydae zgod na

start ujrzysz po chwili w górnej

czci ekranu start danej maszy-

ny. Efekt jest znakomity - samolo-

ty wraz z otoczeniem s naprawd
wietnie oddane. Znienie samo-

lotu poniej pewnej granicy powo-

duje czasami jego rozbicie - na

ekranie ujrzysz wtedy filmik z sa-

molotem rozbijajcym si o ma-
sywn gór.

A
ir Havoc Controller

CO JEST W RODKU
„Air Havoc Controller" proponuje

Ci posad kontrolera zbliania.

Twoim zadaniem jest kontrolowa-

nie samolotów w sektorze o pro-

mieniu 30 mil i w przedziale wyso-

koci od 1500 do 12000 stóp.

W kontrolowanym przez Ciebie re-

jonie le 3 lotniska cywilne oraz 8

punktów, przez które wlatuj i wyla-

tuj samoloty. Oprócz tego na osi

podejcia kadego lotniska znajdu-

je si punkt nawigacyjny, do które-

go naley kierowa maszyny ldu-

jce na tym lotnisku (jest ich w su-

mie 25 typów).

GRAFIKA I DWIK
Zdecydowanie najmocniejsz

stron „Air Havoc Controller"

sgrafika i animacja. Do dyspo-

zycji gracza oddano 72 naprawd
znakomicie wykonane sekwencje

(w formacie .AVI) obrazujce zde-

rzenia w powietrzu, kolizje na zie-

mi, poary itp. Sekwencje te mo-
na obejrze niezalenie od samej

gry. Moesz take przegldark

Gracz moe si take zapozna
z parametrami samolotów, które

mu przyjdzie kontrolowa. Maszy-

ny te mona obejrze na standar-

dowych rysunkach dwuwymiaro-

wych, jak równie w trzech wymia-

rach w hangarze.

Niezwykle plastycznie oddano
równie dwik - w czasie startów

i ldowa syszysz to, co syszy si
rzeczywicie na lotnisku. Posiada-

cze kart stereofonicznych bd
mogli dodatkowo posucha jak

dwik przechodzi z jednego kana-

u do drugiego; daje to wraenie,

jak gdyby samolot rzeczywicie

przesuwa si wzgldem obserwa-

tora. Nieco gorzej wypad gos pilo-

tów i kontrolera - jest, jak na mój

gust, troch zbyt matowy i bezbar-

wny, cho nie ma trudnoci z jego

zrozumieniem.

WRAENIA
Cho musz przyzna, e grafi-

k i dwik dopieszczono do mak-

simum, to mam niestety kilka zas-

trzee do samej symulacji. W cza-

sie gry nie mogem si op-

rze wraeniu, e symulacja

stanowi w „Air Havoc Controller"

pretekst do przedstawienia nad-

zwyczaj ciekawej grafiki, animacji

i dwiku, sama za peni rol dru-

gorzdn.
Na licie polece bardzo brako-

wao mi polecenia HOLD AT (ocze-

kuj nad). Przy duej liczbie samolo-

tów trzeba czasami niektórym na-

kaza oczekiwanie nad jakim pun-

ktem. W wielu wypadkach polece-

nie to pozwolioby grajcemu zali-

czy poziom, a moe nawet uko-
czy gr.

Po drugie w „Air Havoc Control-

ler" piloci s bardzo bierni, co przys-

parza kontrolerowi dodatkowej

i moim zdaniem zupenie niepot-

rzebnej roboty. Zamiast wykonywa
lot wedug planu, natychmiast po

wlocie w Twój sektor zaogi oczeku-

j od Ciebie polece. Jeli ich nie

poinstruujesz - lec dokd oczy po-

nios. W ten sposób, rzecz jasna,

prawdopodobiestwo kolizji znacz-

nie si zwiksza, lecz zasada ta jest

daleka od realiów prawdziwej kon-

troli ruchu lotniczego. Podobnie ma
si sprawa ze zmianami prdkoci
samolotu. Kontroler moe nakaza
zmniejszenie bd zwikszenie
szybkoci, lecz ostateczny gos
w tej sprawie ma zawsze kapitan.

Dla próby nakazaem wic podczas

podejcia (15 km od lotniska, 4 mi-

nuty przed ldowaniem) zwikszy
prdko ze 120 do 330 wzów;
zaoga wykonaa polecenie bez

adnych zastrzee, ldowanie si
udao (cho wedug wszelkich pra-

wide samolot powinien mie spore

problemy z wyhamowaniem). In-

nym odstpstwem od regu jest wy-

woywanie samolotów za pomoc
ich znaków rejestracyjnych, a nie

znaków wywoawczych czy stoso-

wanie niestandardowych oznacze
dla punktów nawigacyjnych, brak

transponderów itp.

Po trzecie ekran radarowy jest

stanowczo za may do prowadze-

nia wicej ni kilku samolotów.

Mniej zorientowanym osobom
zamrowi si w oczach ju na pier-

wszym bd drugim poziomie, os-

tatni za (60 samolotów w cigu 30

minut) bdzie absolutnie niemoli-

wy do zaliczenia.

OCENA
Cho mionikom realiów sama

symulacja pozostawia sporo do y-
czenia, to jednak polecibym ten

program uytkownikom bardziej

zainteresowanym czci widowis-

kow anieli realiami. Jest to pier-

wszy znany mi program, który w tak

sugestywny sposób przedstawia

niektóre zagadnienia zwizane
z kontrol ruchu lotniczego. Znako-

mita grafika i animacja oraz niez-

wykle wierny gang lotniczych silni-

ków dodaj temu programowi swo-

istego uroku. Pozostaje mi zatem

wierzy, e kolejne wersje tego

programu usun pewne niedostatki

strony symulacyjnej, której -

w chwili obecnej - do daleko

jeszcze do doskonaoci.
Sidewinder



Mionicy latania mog spa
spokojnie - rewolucja nie nad-
chodzi. Cho „Hokum" by tu

i ówdzie reklamowany jako ko-
lejny przeom w dziedzinie sy-

mulatorów, reklama - jak zwyk-
le - okazaa si cokolwiek prze-

sadna. Spróbujmy jednak po
kolei i zgodnie z faktami przyj-

rze si caoci.
W grze stajemy przed zada-

niem zniszczenia piratów, terro-

ryzujcych cieniny na Morzu
Poudniowochiskim (dokad-
niej - w okolicach archipelagu
Kepulauan Anambas). Ich u-
pem padaj bezbronne statki

handlowe (to akurat prawda),
których zaogi s wyrzynane
w pie, a zawarto adowni wy-
korzystywana w sposób nieko-

niecznie zgodny z koncepcj ar-

matora. Na ogó zupenie niez-

godny. Aby zapobiec tym ata-

kom i uniemoliwi je w przysz-
oci, dostajesz do swojej dys-
pozycji statek i osiem maszyn -

po dwa migowce Hokum (KA-

50), Hip (Mi-8 lub Mi-17), Cobra
(Bell 209) i Westland Lynx. Jak
wida zestaw jest od sasa do a-
sa - dwa migowce radziecko-
rosyjskie, jeden amerykaski
i jeden brytyjski. Statek baza

cierpliwoci do
ogldania nie-

poradno
„bitowego"
stratega.

Cao wy-
konaniem
mocno przypo-
mina symula-
tor „Harrier

AV8B", sprze-

dawany kilka

lat temu przez

D o m a r k

(w Polsce
przez IPS).

Dwa najwa-
niejsze obrazki, jakie oglda si
podczas gry, to mapa terenu,

którego dotyczy akcja, i widok
z kabiny pilota. Ca reszt, mo-
e poza ekranem doboru uzbro-
jenia i czasem ekranem, na któ-

rym wywietlane s misje do
wykonania, mona sobie
z czystym sumieniem odpuci
- nie maj one wikszego wpy-
wu na cao gry.

A cao jest - powiedzmy
sobie szczerze - rednia. W ca-

ej instrukcji nie ma ani jedne-
go sowa o tym, e gr mo-
na odpali w podwy-
szonej rozdziel-

nie ma okrelonych adnych
dokadniejszych parametrów -

wiadomo jedynie, e jest wys-
tarczajco duy. by si na nim
wszystko to zmiecio i e za-

montowano na nim jedno dzia-
ko przeciwlotnicze.

Zadanie naley rozwizywa
na dwa sposoby. Po pierwsze,

latajc i niszczc magazyny,
wioski i odzie, którymi posugu-
j si piraci. Po drugie - planu-

jc misje, w których powysze
czynnoci bd wykonywane.
W zasadzie i jedno i drugie mo-
e wykonywa za nas komputer,
niejako automatycznie, ale po-
zostawienie wszystkich dziaa
pod jego kontrol grozi mierci
ze miechu, jeli komu starczy

czosci

urucha-
miajc j
z paramet-
rem -v.

migowce
skierowa-
ne do stat-

ku bazy
nadlatuj
nade, po
czym zaw-
racaj do
ponowne-
go wyko-

nywania misji. Misje zaplano-
wane przez komputer potrafi
si nie uda ze wzgldu na brak
paliwa, a migowiec latajcy
nad celem w kóko i nie potra-

ficy w nic trafi podczas kolej-

nych nawrotów wykonywanych
przez komputerowego pilota

stanowi normalny widok. Do te-

go wszystkiego opanowanie
migowca w locie jest - co tu

duo ukrywa - trudne jak

diabli (podobno dziki niezwyk-
le starannie dopracowanemu
modelowi lotu, bardzo bliskie-

mu rzeczywistoci). Niektóre
pojawiajce si komunikaty s
w poowie polskie, w poowie
angielskie - i tak dalej, tak da-
lej, tak dalej.

Takich kwiatków,
wiadczcych
o niedopraco-
waniu gry pod
wieloma wzgl-

dami, jest niestety

sporo. Po kilkunastu

godzinach prób znie-

chcio mnie to do gra-

nia, cho miaem szcze-
r ochot czym pola-

ta. Kilkudniowa przer-

wa pomoga - o tyle.

o ile. Na pewno da si
w to gra, ale pokona-
nie pocztkowych trud-

noci i „dogadanie" si z prog-
ramem moe zniechci mniej
wytrwaych. Troch szkoda, bo
cho trudno mówi o jakim
szczególnym osigniciu, grafi-

ka wysokiej rozdzielczoci ge-

nerowana podczas lotu jest ad-
na i potrafi zaskoczy precyzj
rysunku niektórych obiektów,
na przykad wie obserwacyj-
nych. Równie cz dwików
jest znakomita - uruchamiany
silnik albo rozkr-
canie opat wirnika

s niezwykle realis-

tyczne. Szkoda, e
syszy si je rap-

tem przez kilka se-

kund. Gwoli cis-
oci - do grania

w wysokiej rodziel-

czoci potrzebny
jest mocny sprzt,
486 DX2/66 mini-

mum, a i to nie

wiem czy wystar-
czy oraz 8 MB, bez
których ani rusz.

Có, nie kada gra moe by
hitem, bywaj rzeczy lepsze
i sabsze. „Hokum" niewtpliwie
naley do tych drugich. Szkoda,
zwaszcza e sposób potrakto-

wania tematu - skrzyowanie
dziaa strategicznych i symu-
lacji - jest obiecujcy i daje
spore, bardzo ciekawe moli-
woci. Gra si w to na pewno
da, ale zakocha si trudno...
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wiat-
rów oraz

rewelacja - wi-

doczno. Dziki temu moe-
my sobie na przykad zayczy
mgy - ale tego nie da si opi-
sa, to trzeba po prostu zoba-
czy!
Po staremu lata mona

0 dowolnej porze dnia. nocy
1 roku. Szczególnie efektowny
jest wschód i zachód soca
(z róowymi chmurami i dugi-
mi cieniami kadzionymi na zie-

mi przez budynki). Doskonale
wyglda na przykad Nowy Jork
w nocy (ale ten z pakietu dodat-
kowego) z mrowiem wiate sa-

mochodów na ulicach.

Lot i sterowanie
Latanie nie jest tutaj proste.

Engine ..symulacyjny' doprowa-
dzono do perfekcji i opanowanie
sztuki pilotau wymaga wiee
wysiku. Za to jak potem cieszy
akrobacja! Jest to w dalszym
cigu jedyny znany nam symula-
tor, na którym daje si wykona
poprawny korkocig (trzeba
przedtem wyczy ..Auto coor-
dination w menu). A co powie-
cie na przykad na akrobacj

szybowcow?
Nie tylko zreszt

akrobacj - dos-
tpnym w programie

szybowcem moemy
nawet wykonywa loty

termiczne!

Problemy sprawia, rzecz
prosta, wybór waciwego
urzdzenia sterujcego. Z kla-

wiatury gra mona, ale to nie

to (trzeba przy tym pamita
0 centrowaniu sterów klawi-

szem . 5 z klawiatury nume-
rycznej). Dopiero joystick daje
nam peni swobody, a waci-
wie to dwa joysticki. Jeden ja-

ko drek, a drugi symulujcy
peday i przepustnic. Wedug
mnie najlepiej nadaje si tutaj

zestawy ..dwa joye w jednym
takie jak Gravis Phoenix. albo
kady nowoczesny joystick
majcy „Throttle Control" (Lo-
gitech Wingman. PC-Optix al-

bo Flight Max).

eby bya pena sprawiedli-

wo, to myszk te mona
gra, ale stanowczo tego nie

polecam - rka si mczy, sa-

molotu nie mona utrzyma
w powietrzu, a ogólne wkurze-
nie wzrasta.

Grafika
Powiem krótko - grafika

jest absolutnie rewelacyjna
1 zbija z nóg. ale bez karty gra-
ficznej VESA i szybkiego
(486DX66) komputera nie da
si gra. Przynajmniej nie da
sie w trybie najwyszej roz-

dzielczoci jakim jest

640x480. Mona sobie na
szczcie wybra tryb
320x400, a od tej wersji take
320x200 (dziaa dobrze nawet
na 386!). ale to ju stanowczo
nie to samo. Aby jednak naro-
bi smaczku, wymieni kilka

efektów, które mnie zafascy-
noway.

Pierwszy z nich to jako tek-

stur na ziemi. S to najwyra-
niej oryginalne zdjcia lotnicze
- po prostu rewelacja. Szcze-
gólnie dobrze wygldaj w wer-
sji CD-ROM, s bowiem lepszej

jakoci i wiksze - dziki cze-
mu unika si efektu mozaiki
przy spogldaniu ze zbyt duej
wysokoci.
Po drugie obiekty wektoro-

we - s zwyczajnie pikne.
Most Golden Gate na ten
przykad, albo katedra Notre
Dame (znów z dysku scenariu-
szowego). Jest nawet siedziba
Microsoft, jeli si wie, gdzie
jej szuka. Górom wreszcie
dodano porzdne niegowe
czapy, za woda otrzymaa tek-

stur symulujc rzeczywiste
fale - rewelacyjna, ale przera-
liwie spowalnia wywietlanie
obrazu.

Wreszcie za samoloty -
w Sopwith Camelu da si na-
wet obejrze desk rozdziel-

cz przy widoku zewntrznym!
Widoczne s wirujce miga,
wiata nawigacyjne (cudowne
w nocy) podwozie i tym po-
dobne. Nowoci jest wywiet-
lanie kawaka tablicy przyrz-
dów przy wygldaniu przez ok-

no - miaa to by zapewne na-
miastka synnego „krcenia
gow".
W tym miejscu naleaoby

napisa o muzyce - lecz jej nie

ma. S za to digitalizowane
efekty dwikowe - same w so-
bie wietne. Wreszcie dwik
silnika brzmi tak jak powinien,
jest nawet pisk opon przy ldo-
waniu.

Instrukcja
Jeli poczue przeraenie

zorientowawszy si jak skom-
plikowany to symulator, to nie
przejmuj si. Instrukcja Ci
wszystko wyjani - poczyna-
jc od dokadnego opisu przy-
rzdów i kursu latania, a ko-
czc na podstawach nawigac-
ji, mapkach lotniczych i propo-
zycjach co ciekawszych lotów
(na przykad „Z Nowego Jorku
do Parya z Lindberghiem ').

Jeli to nie wystarczy, to zaw-
sze moemy zaprenumerowa
któr z angielskojzycznych
gazet na temat .Flight Simula-
tora". albo kupi jedn z wiefu
ksiek.
Có. moi drodzy. Nie napisa-

em tu o wielu rzeczach, a to

z tego powodu, e ..FS 5.1 jest

olbrzymi. Gr t mona porów-
nywa chyba tylko z ..Elit 2

i 3 . jeli kryterium stanowi
bd skomplikowanie i realizm
generowanego wiata. Odlot!

Gawron



Dugo przyszo nam
czeka na przea-
manie monopolu
Microsoftu i jego

„Flight Simulatora " w dziedzi-

nie realistycznych programów
lotniczych. Pomijajc wyjtki
suce przewanie do treno-

wania lotu na przyrzdach, nie

byo konkurencyjnego symula-

tora na komputery osobiste.

Wzmianki o „Flight Unlimited"

pojawiy si na zeszorocznym
jesiennym ECTS. Screeny, któ-

re wtedy zobaczyem, wydawa-

y si zupenie z innej planety:

ziemia wygldaa jak na zdjciu
lotniczym, a samoloty na oko
niczym nie róniy si od orygi-

naów! Ponad pó roku póniej
„Flight" zawita do Polski

i z wielk niecierpliwoci cze-

kaem, a wpadnie w moje r-
ce. Oto jest...

WIETNE WRAENIE
robi doskonale zaprojekto-

wane pudeko. Wewntrz
znajdujemy ponad stus-

tronicow, czarno-bia in-

strukcj, kart ze spisem
klawiszy oraz oczywicie
pyt CD. Kiedy program
instalacyjny skoczy
kopiowa ponad 20 MB
danych na dysk, mo-
na spokojnie usi
w fotelu i przygoto-

wa si na porcj
silnych wrae. Naj-

lepsze jeszcze przed nami.

Uruchomienie programu trwa

par chwil - przydaby si na-

pd poczwórnej prdkoci. Kie-

dy znikn z ekranu wszelkie lo-

ga i screeny introdukcyjne.

znajdziemy si w FBO (fixed

base operation). czyli po prostu

baraku na lotnisku, który posu-
y nam za drugi dom. Po FBO
mona si porusza swobod-
nie, tak jak w „DOOM-ie". Po-

dejcie do którego z przed-

miotów i kliknicie myszy po-

woduje okrelon akcj. O nich

za chwil.
Bez zbdnych ceregieli pos-

tanawiam sprawdzi jak nap-

rawd wyglda wiat we

..Flight". Lec. Pierwsze co
przychodzi mi na myl, to

PENTIUM REOUIRED
Do dyspozycji mamy cztery

rozdzielczoci. Z bólem serca

musz stwierdzi, e posiada-

cze 486 (w moim przypadku 100

MHz) musz zosta przy okrop-

nym trybie VGA (320x200),

ewentualnie spróbowa

320x400, jee-
li s cierpliwi.

Gra w SVGA ma
^^-^^| sens jedynie

w przypadku po-

siadania P90 lub

wicej. Jednak to, co wida
z kokpitu przy rozdzielczoci

1024x768 przechodzi po prostu

ludzkie pojcie.
Wektorowe góry zostay ob-

oone teksturami pochodzcy-
mi wprost ze zdj lotniczych.

Niestety, wie si z tym faktem
jedna do uciliwa niedogod-
no - brak poczucia wysoko-
ci. Zdjcia zostay wykonane
z pewnej wysokoci i w takiej

postaci naoone na map tere-

nu. W efekcie wygldaj podob-
nie zarówno z puapu 3000
stóp, jak i 300 stóp. atwo w ta-

kich warunkach mylnie oceni
odlego od gleby i rozbi sa-

molot. Na
szcz i e

wikszo

akrobacji wymaga wzbicia si
na do znaczne wysokoci, co
mocno ogranicza moliwo
kraksy. Poza tym - od czego
jest wysokociomierz? Zepsute
wraenie jednak pozostaje.

Mona na szczcie regulo-

wa poziom szczegóowoci
grafiki - opcji do tego su-
cych jest cae mnóstwo. Po kil-

ku minutach kombinowania da
si ustawi optymaln dla na-

szego komputera konfiguracj.

Przestrzegam jednak wszys-
tkich: poniej 486DX2-66 nie

wolno tej gry kupowa. Bdzie
tylko ródem frustracji.

ZACZYNAMY
NA LOTNISKU
W FBO znajduje si kilka bar-

dzo wanych miejsc: stó z mo-
delami samolotów - na blacie

wida wszystkie maszyny które

dostpne s dla gracza. Jest

ich pi: Beiianca Decathlon.

samolot przeznaczony do nauki

prostszych akrobacji wprowa-
dzony do produkcji w latach 70;

rysowane s i ko-

mentowane na
tablicy, potem
nastpuje cz
praktyczna -

wasnorczne
ich wykonanie.
Nauka zaczyna
si od zupenie
podstawowych
manewrów, ta-

kich jak (hehe)

lot na wprost.

Wbrew pozo-
rom, nie jest to

tak cukierkowo
atwe jak niek-

tórzy „wojsko-
wi piloci" wy-
roli na kolej-

nych wersjach
F-ów czy Mi-

gów mogliby
przypuszcza.
Kolejne lekcje

s ju duo trud-

niejsze. W kadej
towarzyszy nam

Pitts S-2B.

ponad pidziesiciolet-
nia ju legenda tego sportu,

najpopularniejszy samolot do
akrobacji w USA; Grob G-

103A to zbudowany z wókna
szklanego szybowiec, doskona-
e parametry (57 metrów skrzy-

de!); Sukhoi SU31 jest cackiem
produkowanym przez Rosjan;

charakteryzuje si rewelacyjn
zwrotnoci (360 stopni na se-

kund), du prdkoci wzno-
szenia oraz wytrzymaoci na
przecienia w granicach 30G;
Extra 300S to najnowszy samo-
lot, produkowany od trzech lat

przez Niemców, jego osigi s
porównywalne z SU31.
Na jednej ze cian zawieszo-

na jest tablica. Klikajc na jej

wizerunku dostajemy si do
menu lekcji. Prawd mówic,
lekcje te s najwaniejsz cz-
ci poznawania „Flight". Kada
z nich ma dwa stopnie: naj-

pierw poszczególne akrobacje

in-
struktor, który

wasnorcznie
pokae jak ma
wyglda zadana
akrobacja. Potem
dostajemy drek
w swoje rce,
a dobry tatu jest

z nami nadal, udzie-

lajc na bieco in-

strukcji. W miar
zwikszania si
stopnia komplikacji

manewrów, komenta-
rze instruktora staj
si coraz bardziej

„wyrafinowane"
zacznie uywa typo-

wo ..lotniczego" jzyka.
Jeli wszystkie manew-
ry podczas zaj wy-
chodziy nam perfekcyj-

nie, instruktor obdaruje
nas dyplomem.



Kolejnym obiek-

tem godnym uwagi
jest „Obstacle Co-
urse", czyli po
prostu tor przesz-

kód. Zadaniem pi-

lota jest jak naj-

szybsze pokonanie
kilku(nastu) bra-

mek, podobnych
do tych z „X-Win-

ga". Ominicie
bramki karane jest

punktami ujemnymi. Tor przesz-

kód pomaga opanowa szybkie

manewrowanie, bardzo potrzeb-

ne przy akrobacjach.

GDZIE LATAMY
W podstawowej wersji prog-

ramu mamy moliwo wyboru
jednego z piciu lotnisk amery-
kaskich oraz jednego francus-

kiego. Prawd mówic, naj-

wiksze wraenie robi lot na
Alasce - górzysty krajobraz we
„Flight" wyglda po prostu
przepiknie. Reszta lokacji nie

róni si w istotny sposób
midzy sob.

Auto-

rzy zapowiadaj powstanie
dodatkowych dysków
z nowymi lotniskami (sa-

molotami?) - podobnie
jak zrobi to Microsoft ze

swoim „Flight Simulato-

rem".

Przysza pora powie-
dzie par sów
o dwiku. W caym
programie nie uwiad-
czymy ani grama mu-
zyki. Mamy do czynie-

nia wycznie z digita-

lizowanymi odgosa-
mi: na lotnisku s to

krzyki ptaków, ryk

silników startuj-

cych lub pisk opon
ldujcych maszyn
itp. W powietrzu
sycha przede
wszystkim miaro-

wy stukot silnika. Podczas od-

bywania szkolenia czasem
odezwie si instruktor. Pikne
s odgosy „jków wydawa-
nych przez samolot przy wyko-
nywaniu manewrów high-g,

czyli takich, w których na pilota

i maszyn dziaaj wielkie prze-

cienia. Twórcy programu
twierdz, e wszystkie dwiki
zostay przez nich wasnorcz-
nie nagrane na lotnisku i pod-
czas lotu. Sycha, e mówi
prawd.
KTO TO KUPI?
Warto zada sobie to pytanie.

Waciwie trudno nazwa
„Flight" gr sensu stricto. Nie

wystpuje tu tak ukochana
przez wielu lotników walka
w powietrzu, nie ma nawet

misji polegajcych na
przelocie z jednego

punktu na mapie do dru-

giego i szczliwym ldowa-
niu. Nic z tych rzeczy. Tak nap-
rawd mamy do czynienia z sy-

mulatorem lotu, którego gów-
nym (jeeli nie jedynym) celem
jest nauczenie kilkunastu pod-
niebnych akrobacji. Zadanie to

zrealizowane jest w sposób
mistrzowski, nie majcy sobie

równych wród dotychczaso-
wych symulatorów. Mnie
„Flight'

1 wyda si raczej prog-

ramem edukacyjnym, pozwala-
jcym dokadniej pozna sto-

pie trudnoci sportu którym
paraj si piloci.

Dla lotników-maniaków.
„Flight" to rodzynek, rarytas.

Przecitny gracz oczekujcy
silnych wrae znudzi si jed-

nak po godzinie. Ocena w klep-

sydrze jest prób wyporodko-
wania ocen (szczególnie gry-

walnoci).

DODATKI
„Flight Unlimited" jest gr

bardzo nowoczesn w wielu as-

pektach. Do nowatorskiej opra-

wy graficznej dochodz dwie
inne, bardzo wane sprawy: ob-
suga specjalizowanych joystic-

ków i hemów VR. Waciciele
„Thrustmasterów' czy „Flig-

htsticków" poczuj si prawie
jak w kokpicie. a jeeli dodatko-
wo maj „Rudder pedals" to

mona ju mówi o wczuwaniu
si w gr.

Autorzy wybiegli wyobrani
kilka kroków w przyszo, co
zaowocowao dodaniem do
programu opcji obsugi nast-
pujcych urzdze VR: hem
VFX1, hem Cybermaxx, hem
7th Sense oraz okulary Virtual

i-Glasses. Sprzty takie, raczej

nie spotykane w naszym kraju,

toruj sobie powoli drog na
rynkach zachodnich. Gówn
ich zalet jest system ledzenia
ruchów gowy - mona sobie
na przykad wyjrze z kokpitu.

Efekt jak twierdz autorzy nie-

samowity, szkoda, e nie dane
mi byo go dowiadczy.
Wszystko to wiadczy o tym,

e „Flight" moe by wietn
inwestycj dugoterminow. Za
kilka miesicy staniej proceso-
ry Pentium i gra zacznie wresz-
cie chodzi pynnie, za kolejne

kilka bdzie mona ju zacz
myle o sprzcie VR... A potem
tylko kupi fotel z pasami bez-

pieczestwa i odlot

Kocz ju. bo „Flight" nap-
rawd zasuguje na to, aby go
pokaza w caej okazaoci.
A co sobie polataem to moje.

ROOSHKEEN

FLIGHT UNLIMITED



Gry wydawane na kompaktach
to krok prowadzcy do gier XXI

wieku, czyli takich które posiada-

j pene multimedialne moliwo-
ci. Filmowa grafika, digitalizowa-

ne rozmowy, aktorzy, cyfrowo za-

pisana cieka dwikowa, dos-

konay scenariusz i nieodparte

wraenie uczestniczenia

w czym realnym, to cechy które

zmuszaj nas graczy do opusz-

czenia szczki, wybauszenia ga
ocznych i nerwowego kiwania

si w miejscu z zachwytu. „The
Daedalus Encounter' nie spenia

jeszcze tych wszystkich warun-

ków, ale jest temu bardzo bliski.

Mieszczca si na trzech kom-
paktach gra zawiera w sobie sek-

wencje filmowe nagrane i zmon-
towane w profesjonalnym studiu

filmowym z zawodowymi aktora-

mi. Specjalnie na potrzeby gry

zostaa skomponowana muzyka
zapisana na kompakcie. Scena-

riusz, pikne scenerie kosmicz-

nej przestrzeni to rzeczy zachwy-
cajce ju w przeszoci kiedy

ukaza si film „Odyseja Kos-

miczna 2001". Dzisiaj moemy
wej w ten cudowny wiat i roz-

pocz now przygod, tym ra-

zem jednak ju nie jako widzo-

wie, ale jako uczestnicy - to nam
daj gry multimedialne.

W kadej grze wcielamy si
w kogo lub w co, nie inaczej

bdzie teraz. Tym razem bdzie-
my mieli moliwo zosta robo-

tem pokadowym, czym podob-
nym do Halla 9000 z wyej
wspomnianej „Odyseji Kosmicz-
nej 2001". Przystpujc do zaba-

wy wcielamy si w Caseya
O Bannona, a w zasadzie w to co
z niego zostao po tragicznym

wypadku w trakcie walk z obc

ras (rok 2135). Nasza ludzka

tosamo (mózg), umiejtnoci
strzeleckie i czciowo pami
zostay ..zapuszkowane"' w meta-

lowej skrzynce z pkiem kabli.

Gra zaczyna si dwa miesice
po niezapomnianym przeyciu
jakim bya nasza mier. Budzi-

my si i przed naszymi oczami
pojawiaj si twarze dwójki przy-

jació: Ariel Mateson (grana

przez Tia Carrere ) - pilot, kobie-

ta i Zack Smith (Christian Bo-

cher) - inynier, mczyzna. Oz-

najmiaj nam, e wojna si za-

koczya - oczywicie zwycis-
twem ludzi - a my jako najemni-

cy zostalimy zdemilitaryzowani.

co oznacza, e jestemy bez pra-

cy. Dowiadujemy si od nich

0 tym jak z niefortunnego wy-

padku udao si uratowa tylko

mózg i jak w laboratorium woj-

skowym specjalici obudowali

go w takie fikune ubranko. Ariel

1 Zack bez pracy wpadli na wspa-
niay pomys wykorzystania po-

zostawionych, czciowo znisz-

czonych, obcych statków, które

dryfuj sobie w przestrzeni cze-

kajc tylko na „zaopiekownie

si ich cennymi adunkam i. B-
przyja-

lahnratri-

Jako komputer pokadowy b-
dziesz móg wykorzystywa ca
bogat elektronik statku, w tym:

peny system analizy obserwo-
wanych obiektów (ANALYSIS) -

poczynajc od podczerwieni,

przez wiato widzialne, a sko-
czywszy na ultrafiolecie; system
diagnostyczny (Diagnostics)

dostarczajcy informacji na te-

mat stanu technicznego próbni-

ka, maego robota, który jest nie-

jako naszym okiem, uchem, rk
i laserem; system udzielania od-

powiedzi binarnych TAK lub NIE

(Yes/No); system informacyjny

na temat stanu naszego tran-

sportowca „Artemis"; system
obsugi mechanicznej doni prób-

nika. Jak ju wspomniaem wpy-
wamy na wiat materialny steru-

jc próbnikiem, o który musimy
dba jak o wasne oko, bo w rze-

czywistoci jest on nim. Komuni-
kujemy si z dwójk naszych
przyjació w sposób dosy jed-

nostronny, to znaczy oni co mó-
wi, zadaj pytanie, a my moe-
my odpowiedzie TAK lub NIE
Jedyn wad gry s jej wyma-

gania: zalecane Pentium, co naj-

mniej 8 MB pamici, karta gra-

ficzna True Color, szybki CD-
POM farzkolwiek nodwóinei

THE DAEDALUS
ENCOUNTER

J

VIRGIN'95

H81
1 486 DX33. 8 MB. CD (X

interakcyjnegp, role-playa, gry lo-

gicznej. Dla witego spokoju

nazwijmy „The Daedalus Enco-

unter" gr z pogranicza gatun-

ków i wómy na pók z napi-

sem: „GRY DOBRE".
Na zakoczenie podam kilka

podpowiedzi.
- uwanie suchaj co do Ciebie

mówi Ariel i Zack, gdy albo Ci
prosz o co co powiniene wy-

kona, albo w ich wypowiedziach
znajdziesz wskazówki jak rozwi-

za dany problem;
- do pierwszego statku wej-

dziesz strzelajc laserem w nie-

bieski klawisz przy wazie;
- w momencie gdy bdziecie

wychodzi z hyperprzestrzeni

dojdzie do kraksy. Statek ulegnie

uszkodzeniu, teraz wszystko b-
dzie zalee od Ciebie. Musisz

podczy do zasilania cztery

systemy statku (ukadanka);
- przy zablokowanych

drzwiach odpowiedz na pytanie

Zacka, NO. To nie wymusi na

Was uycia adunku wybuchowe-
go;
- bdc przy drzwiach-uka-

dance wciskaj klawisze na wy-
wietlaczu widma, a otworzy si
zewntrzna pokrywa drzwi i poja-

wi «io ukadanka Tpra7 hf*ri7iPS7

transpor- szybkoci wystarczy), duo miej- musia tak manipulowa zewnt-
nuialnie lecimy, sca na twardym dysku od 4MB rznymi przecznikami, by wypefc

przygoda, która do 25MB, no i Windowsy pod ni cay ksztat w rodku, wtedy

z pewnoci bdzie obfitowaa którymi niewiele rzeczy dziaa dopiero rozwiesz dany ukad -

w atrakcje, ale o tym musicie si szybko, jeeli nie mamy napraw- co wie si z otwarciem drzwi,

sami przekona grajc w gr. d doskonaej konfiguracji. Jak Miej zabawy i pomylnego
wida co za co. Doskonaa ja- powrotu do rzeczywistoci przy

ko techniczna gry, za doskona- tej grze, osadzonej jak najbar-

konfiguracj komputera na ja- dziej w klimacie SF yczy
kim ruszy.

Dosy trudne jest zakwalifikoi EMILUS
wanie -gry do którego ze zna-

nych gatunków. Znajdziemy
w niej elementy: adventure, filmu

The
Daedalus
Encounter


